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ಕೀತರ್ನೆಗಳು
ದಲನೆ ಾಗ

1
(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1-41)
1 ಾವನು ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ,

ಾಪಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವನೋ

ಅವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.
2 ನೀತಿವಂತ ಾದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸು ಾ್ತ
ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ಯನಿಸುವನು.

3ಅವನು ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಮರದಂತಿರುವನು.

ಆಮರವು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಿಸುವುದು;
ಾಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವುದು;

ಅಂತೆಯೇ ಅವನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವವು.

4ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಗಲ್ಲ!
ಅವರು ಾಳಿಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು.

5 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀ ಾರ್ಗುವುದು.
ಾಪಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು;
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೊ ಾಶಪಡಿಸುವನು.
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2
1ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ಅವರುಮೂಖರ್ತನದ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
2ಅವುಗಳ ಾಜರುಗಳೂ ಾಯಕರುಗಳೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

3 “ದೇವರಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಎದು್ದ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4 ಆದರೆ ಒಡೆಯನೂ ಪರಲೋಕದ ಾಜನೂ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗುವನು;

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು.
5-6 “ಇವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು ಾನೇ.

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುವವನು
ಇವನೇ”

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

7ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ, “ಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಾದೆ! ನೀನೇ
ನನ್ನ ಮಗನು.

8 ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವ ಾಗುವರು!
9 ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯು ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ

ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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10ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜರುಗಳೇ, ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿರಿ.
ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

11ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ,
ನಡುಗು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

12ಆತನಮಗನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಿ,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ತೋರಿಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ
ಸರಿ!

3
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ
ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ.
2 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ದೇವರು ಅವನನು್ನ

ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

3ಆದರೆಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ೌರವಕೆ್ಕ ಆ ಾರ.
ನನ್ನನು್ನ ಜಯವೀರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

4 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು,
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದಉತ್ತರಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಾನು ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.
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6 ಾವಿ ಾರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡರೂ
ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನೀನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದವಡೆಗೆ ಬಡಿದರೆ
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳುಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಾಡು.

4
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರಿಸು!

ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ

ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು.

2ಜನರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಿರಿ?
ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು
ಸುಳು್ಳಅಪ ಾದಗಳಿ ಾಗಿ ಾಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?

3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಾನು ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

4ನೀವು ಕೋಪದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ ಾಪ ಾಡದಿರಿ.
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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5ದೇವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಡಿರಿ!

6 “ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾರು ತೋರಿಸುವರು?
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಮುಖವನು್ನ

ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಅನೇಕರು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಾನ್ಯಯವೂ ಾ್ರ ಯೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾದ
ಆನಂದವನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವೆ.

8 ಾನು ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಿದಿ್ರಸುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು
ನೀನೇ.

5
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು.
2ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುವೆನು;
ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ.

4ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಇರ ಾರರು.

5ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಾರರು;
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
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6ಸು ಾ್ಳಡುವವರನು್ನ ನೀನು ಾಶಪಡಿಸುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾರರನೂ್ನ ೕಸ ಾರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು.

7 ಾನಂತೂನಿನ್ನಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬರುವೆನು,

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ,

ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
9ಅವರ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸವಿ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೂ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಾಶಕರ ಾದ ಗುಂಡಿ ಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದ ಸ ಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
10ದೇವರೇ,ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಅನೇಕ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
11 ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾಲ

ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಿ ಾಲ ಾದ ಗು ಾಣಿಯಂತೆ ಸಂರ ಸುವೆ.

6
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
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1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.

2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು!
ಾನು ರೋಗಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು! ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.
3ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬೇಕು?
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
5ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೇ?

ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರೇ?
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಒದೆ್ದ ಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಅತು್ತ ಗೋ ಾಡಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ದುಃಖವೂ ಗೋ ಾಟವೂಉಂಟಾಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಲಹೀನಗೊಂಡಿವೆ; ಅತ್ತತು್ತ
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

10ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
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ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.

7
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಕೂಷನ ಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತರುವವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು!
2 ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಾಯಿಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಣಿಯಂ ಾಗುವೆನು;
ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಸೀಳಿ ಾಕಲ್ಪಡುವೆನು.

3ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾವುದೇ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರೆ,

4ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ,
ಶತು್ರವಿನಿಂದ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

5ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾವುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರೂ,
ಶತು್ರವುನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ
ತುಳಿಯಲಿ;

ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಮಣು್ಣ ಾಲು ಾಡಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರು!
ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಎದು್ದನಿಂತು ಹೋ ಾಡು.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಒ ಾ್ತಯಿಸು!
7ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ

ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗು.
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8ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸು.

9 ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು,
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ದೇವರೇ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಮನುಷ ್ಯರ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬಲೆ್ಲ.

10ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯು ದೇವರೇ.
ಆತನುಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ರ ಸುವನು.

11ದೇವರು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.

12ಆತನು ಾನು ಾಡಿದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.*

14 ಕೆಲವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವರು.

ಅವರು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಸು ಾ್ಳಡುವರು.
15ಅವರು ಇತರರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ;

ಆದರೆ ಾವೇ ಆ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
16ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಅವರು ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

* 7:13: ಆತನು … ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಮರಣಕರ ಾದ ಆಯುಧವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಅಗಿ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”
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17 ಯೆಹೋವನ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

8
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನಮ್ಮಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ನಿನ್ನಹೆಸರುಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಅತಿಶಯ ಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಪರಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು.

2 ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಾಯಿಗಳೂ ಕೂಸುಗಳ ಾಯಿಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ
ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ;

ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿರುವೆ.

3ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.

4ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

5ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಾವವನೂ್ನ ಾನವನೂ್ನ
ಕಿರೀಟ ಾಗಿಟಿ್ಟರುವೆ.
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6 ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೂ ಅವರನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನೀನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
7ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ

ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
8ಆ ಾಶದ ಪ ಗಳಮೇಲೆಯೂ ಾಗರದಮೀನುಗಳಮೇಲೆಯೂ

ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.
9 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ ಾಗಿದೆ.

9
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾನು ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಪಡುವೆನು.

ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾದರು.

4ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ.
ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೀನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕದ್ದಮೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್

ಾಡಿರುವೆ.
5ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಾಕಿರುವೆ.

6ವೈರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಾದರು.
ನೀನು ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ!
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ಈಗ ಾ ಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ; ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವ ಾವುದೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.

7ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

8ಆತನು ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.

9ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆಯಿಡುವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೀನು
ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ಚೀ ೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

12 ಾ್ರಣಾಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಆತನು
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ ಅವರನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

13 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
ಇಗೋ, ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
‘ಮರಣ ಾ್ವರ’ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.”

14 ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
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ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.

15 ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರು ಾವು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು;
ಾವು ಾಸಿದ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

16 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದ್ದರಿಂದ

ಆತನ ನೀತಿಯು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಯಿತು.

17ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು.
ಅವರುಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಲ ಮೆ್ಮ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿರುವಂತೆ
ಾಣುತ್ತದೆ;

ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀ ಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡರೂ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

19ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಕೂಡದು.

20ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸು;
ಾವು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

10
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
2ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,

ಆ ದುಷ್ಟರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
3 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಾದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
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ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ
ತಮಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

4ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವರ್ದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು;
ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತೆ
ವತಿರ್ಸುವರು.

5 ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಬುದಿ್ಧ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.*

ದೇವರ ವೈರಿಗಳು ಆತನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.
6ಅವರು, “ನಮ್ಮನು್ನ ಾವುದೂ ಕದಲಿಸದು;

ನಮಗೆ ಕೇ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರೋಣ”
ಎಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

7ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ;
ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡು ಾ್ತರೆ, ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

8ಅವರು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು
ಗುಪ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;
ಅಸ ಾಯಕರಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುವರು.

9ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಡುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

10ಆ ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವರು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರು, “ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದ ್ದನೆ!

ನಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!
ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ೕಚಿಸತೊಡಗುವರು.

* 10:5: ಅವರು … ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಅವನಿಗಿಂತ
ಬಹುಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.”
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12ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು!
ದೇವರೇ, ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ!

13ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವುದೇಕೆ?
ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

14 ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ಕೂ್ರರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನೋಡುವೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು.
ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಅ ಾಥರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ನೀನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

15 ಕೆಡುಕರನು್ನ ಾಶ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು!

16ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.

17ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ.
ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವೆ.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆಗ ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಗದು.

11
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಹೀಗಿರಲು, “ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗು” ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?
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2ದುಷ್ಟರು ಬೇಟೆ ಾರರಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವರು;
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ನೀತಿವಂತರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ
ನೇರ ಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವರು.

3ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೇ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ
ನೀತಿವಂತನು ಏನು ಾಡ ಾದೀತು?

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಮನುಷ ್ಯರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವರನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತವೆ.

5ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವನು.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಹಿಂಸಕರನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.

6 ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವನು.

ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದೆಂದರೆ ಾದಉರಿ ಾಳಿ ಂದೇ.
7 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನು

ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು.

12
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ಒಳೆ್ಳಯವರೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡರು.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳುಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.

2ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಮುಖಸು್ತತಿ

ಾಡುವರು.
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3ಸು ಾ್ಳಡುವ ಆ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಆ ಾಲಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲಿ.

4 “ ಾವು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳೇ ನಮಗೆ ಆ ಾರ.
ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳು ಇರು ಾಗ ನಮಗೆ ಒಡೆಯ ಾಗಲು ಾರಿಗೆ

ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

5ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅಸ ಾಯಕರು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಎದು್ದನಿಂತು, ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವ
ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು.”

6ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ,ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.
ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸು.

8ಆ ದುಷ್ಟರು ಪ್ರಮುಖರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರೂ
ಅವರು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಮರೆತಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ ಾ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?

2 ಾನು ದುಃಖ ಾ್ರಂತ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು?
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3 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಾಯಲೇಬೇ ಾಗುವುದು!
4ಆಗ ವೈರಿಯು, “ ಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ

ನನ್ನ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

5 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸುವುದು.

6ಯೆಹೋವನು ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

14
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಮೂಢರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

2ದೇವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ನೋಡುವನು.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

4ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ನುಂಗಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ.
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ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
5-6ಬಡವರ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಾಕೆಂದರೆ ಬಡವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.

ಆದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು.

7ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸುವನೇ?
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸೆರೆ ಾಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನು;
ಆಗ ಾಕೋಬ್ಯರು ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಹಷಿರ್ಸುವರು.

15
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಎಂಥವನು

ಾಸಿಸಬಲ್ಲನು?
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಎಂಥವನು ನೆಲಸಬಲ್ಲನು?

2ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ
ಹೃದಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

3ಅವನುಚಾಡಿಹೇಳದವನೂನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದವನೂ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

4ಅವನು ದೇವದೂಷಕರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ೌರವಿಸುವವನೂ

ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದರೂ
ಕೊಟ್ಟ ಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ
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ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ
ಆಗಿರಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.*

16
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.

ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ಅತಿಶಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಡುವನು;

ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4 ಆದರೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳು
ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತವೆ.

ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ರಕ್ತದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು
ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5ನನ್ನ ಾಲೂ ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯೂಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.

ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಾಲನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾತನು
ನೀನೇ.

6ನನ್ನ ಾಲು* ರಮಣೀಯ ಾಗಿದೆ.

* 15:5: ಹೀಗೆ … ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ಎಂದಿಗೂ
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.” * 16:6: ಾಲು ಅಥ ಾ “ಭೂಮಿಯ ಾಗ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 16:7 xxi ಕೀತರ್ನೆಗಳು 17:3

ನನ್ನ ಾ್ವಸವು† ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದೆ.
7ನನ್ನ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಅಂತ ಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸುವನು.

8 ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಾನೆಂದಿಗೂ
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

9ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂಆತ್ಮವೂಉ ಾ್ಲಸಪಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವೂಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

10 ಾಕೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನನು್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆನಂದವಿರುವುದು.

17
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಾ್ಯಯ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು, ನನ್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

2ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಸತ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬ ಾ್ಲತ ಾಗಿರುವೆ.

3ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತ ಾಳವನು್ನ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಾಗ

† 16:6: ಾ್ವಸ ಇದರ ಅಥರ್: ಪ್ರತಿ ಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ಕುಟುಂಬವು ದೇವರಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಭೂಮಿ.
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ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು ಾ್ತ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾದವು ತಪು ್ಪ ಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,
ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ;

ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಾದ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು.

8ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊ.

9 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

10ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

11ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.*

12ಅವರು ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ;
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೊಂಚು ಾಕುತಿ್ತರುವ ಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

* 17:11: ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಿಸಲು ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.”
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13ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,† ವೈರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಶರಣಾಗತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

14ಯೆಹೋವನೇ,ಈಲೋಕ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುವ ಅನೇಕರು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡು.

15 ಾನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ
ದಶರ್ನ ಾಗುವುದು.

ಎಚೆ್ಚ ಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

18
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನಿಂದಲೂ ಅವನ
ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರ ಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಬಲ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು!

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ* ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ನನ್ನ ಗು ಾಣಿಯೂ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಬಲವೂನನ್ನ ದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

† 17:13: ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾಗ ಮತು್ತ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಅದನು್ನ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋ ಾಗ ಜನರು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ
10:35-36 ನೆಯ ವಚನಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. * 18:2: ಬಂಡೆ ದೇವರ ಹೆಸರು.
ಆತನು ಕೋಟೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾದ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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3ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ
ರ ಸಿದನು.

4ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡವು.
ಾಶಪ್ರ ಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

5 ಾ ಾಳದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮರಣಕರ ಾದಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.

6ಆಗ ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

7ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು;
ಪವರ್ತಗಳ ಬು ಾದಿಗಳು ಕಂಪಿಸಿದವು.

8ಆತನಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು;
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳೂ
ಬಂದವು.

9ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.
ಆತನು ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡದಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

10 ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿ
ಾಯುವೇ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾರಿಬಂದನು.

11 ಆತನನು್ನ ಗು ಾರದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಾದ
ಕಪು ್ಪ ೕಡದಲಿ್ಲ

ಆತನು ಮರೆ ಾದನು.
12 ಬಳಿಕ, ಆತನ ಉಜ್ವಲ ಾದ ಪ್ರ ಾಶವು ೕಡಗಳನು್ನ

ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಲು
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು;ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು.

13ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;
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ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ತನ್ನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.

14ಆತನು ಾಣಗಳನು್ನ† ಎಸೆದು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು;
ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ
ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿ ನೀರನು್ನ ನೂಕಲು

ಸಮುದ್ರದ ತಳವೇ ಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳೂ ಾಣಿಸಿದವು.

16ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದನು.

17ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ವೈರಿಗಳು
ನನಗಿಂತ ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು; ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸಿದನು.

18 ಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು,
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದನು.

19ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ನೀಡಿದನು;
ಾನು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದ ಾರಣ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದನು.

21 ಾಕೆಂದರೆ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ಾನು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

23ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದೆ್ದನು.
† 18:14: ಾಣಗಳುಅಂದರೆ “ಮಿಂಚು.”
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ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದೆ್ದನು.
24ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ನೀತಿವಂತನೂ ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ
ನೀನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ.

26 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ;

ದುಷ್ಟರಿ ಾದರೋ ಶತು್ರ ಾಗಿರುವೆ.
27ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿ ಾದರೋ ಅವ ಾನ ಾಡುವೆ.
28ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನು ನೀನೇ.

ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು.

29 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಓಡಬಲೆ್ಲ.

ನನ್ನ ದೇವರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾನು ಶತು್ರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಹತು್ತವೆನು.

30ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.

31ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ಬಂಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

32ಆತನೇ, ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು;
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ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
33ಆತನು ನನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ‡ ವೇಗಗೊಳಿಸುವನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವನು; ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಳದಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವನು.

34ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಣವನು್ನ
ಎಸೆಯಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬಲ ಾದ ಬಿಲಿ್ಲನ
ತಂತಿಯನು್ನ ಎಸೆಯಬಲೆ್ಲ.

35 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಿಜಯದ ಗು ಾಣಿಯನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

36ದೇವರೇ, ಾನು ಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಹರಡುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು.

37ಆಗ ಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ತನಕ ಾನುಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಏಳ ಾರದಂತೆ
ಾಡುವೆನು;

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೇ ಇರುವರು.
39ದೇವರೇ,ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ;

ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
40ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಲು

ನೀನು ನನಗೆ ಅವ ಾಶನೀಡಿದೆ.
41ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
‡ 18:33: ಜಿಂಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಹೆಣು್ಣಜಿಂಕೆ.”
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ಅವರುಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು;
ಆದರೆ ಆತನೂ ಅವರಿಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

42 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡುವೆನು;
ಜಜಿ್ಜ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡುವೆನು;
ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆಅವ ಾಗುವರು.

43ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

44ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.
ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಿರುವರು.

45ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡುಗು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವರು.

46ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

47ದೇವರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
48ಯೆಹೋವನೇ, ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ;
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

49 ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿತು ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
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50 ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು;
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರುವನು.

ಆತನು ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು.

19
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾಶಮಂಡಲವುದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.
2 ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನವೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಷಯವನು್ನ

ತಿಳಿಸುವುದು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿ್ರಯೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

3ಅವುಗಳ ಾ ಾಗಲಿ
ನುಡಿಗ ಾಗಲಿ ಸ್ವರ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದು.

4ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆ;
ಭೂಮಿಯಕಟ್ಟಕಡೆಗಳವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಾಶವು ಸೂಯರ್ನಿಗೆಮನೆಯಂತಿದೆ.
5 ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ
ಬರುವ ಮದುಮಗನಂತೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಂಜಾನೆ
ಉದಯಿಸುವನು.

ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುವಿನಂತೆ
ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಓಡ ಾರಂಭಿಸುವನು.

6ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದಉದಯಿಸಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಓಡು ಾ್ತಹೋಗುವನು.
ಅವನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾವುದೂಮರೆ ಾಗಿರ ಾರದು.
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7ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾಗಿವೆ.
ಅವುದೇವಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಅದುಮೂಢರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.

8ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಮನುಸ್ಸನು್ನ ಸಂತೋಷಗೂಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

9ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಡುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ;
ಅದು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ;
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿವೆ.

10ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂ್ಯಲ್ಯ ಾಗಿವೆ;
ಅಪ್ಪಟ ಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂಮಧುರ ಾಗಿವೆ.

11ಆತನಉಪದೇಶಗಳು ಆತನ ಸೇವಕನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವನೂ ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.

13ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಪ ಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.
ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.

ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿಯೂ
ಇರಲು ಾಧ್ಯ.

14ನನ್ನ ಾತುಗಳೂನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂನಿನಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿರಲಿ.
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ಯೆಹೋವನೇ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವೆ.* ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.

ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸಲಿ.
2ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಲಿ.
3ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
4ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿ.

ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
5ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.

6 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

ದೇವರು ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು;

ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
7 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.

* 19:14: ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ, ಸೂಯರ್ನ ಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು
ಆಶ್ರಯಿಸುವ ವಿ ಾಲ ಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ಸಲ, ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವ ಕೋಟೆ
ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಾ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

8ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು;ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು;
ಾ ಾದರೊ ಜಯಗಳಿಸಿದೆವು! ಾವು ಜಯಪ್ರದ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು!

9 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ
ರ ಸಿದನು!
ಾವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವು ಾಜನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವುದು.
2 ಾಜನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ

ನೀನು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದೆ.

3ನೀನು ಾಜನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರುವೆ.

4 ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ.

ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

5ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ೌರವವನೂ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.

6ನೀನು ಾಜನಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವನು.
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7 ಾಜನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠತನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು
ತೋರಿಸುವೆ.

ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಸೋಲಿಸುವುದು.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾಜನೊಂದಿರು ಾಗ

ಅವನುಉರಿಯುವ ಕುಲಿಮೆಯಂತಿರುವನು.
ಅವನ ಕೋಪವು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವುದು;

ಅವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
10ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;

ಅವುಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತವೆ.
11 ಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೂಯಶಸಿ್ವ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಣಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಸೆಯು ಾಗ
ಅವರು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆವು.

22
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸದೆ ಾಕೆ ಬಹುದೂರ ಾಗಿರುವೆ!
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಕೇಳದೆ ಾಕೆ
ಬಹದೂರ ಾಗಿರುವೆ?

2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.
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3ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸು್ತತಿಗಳೇ ನಿನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನ.

4ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ನೀನು ಅವರನು್ನ
ರ ಸಿದೆ.

5 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿ ಾಶೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
6ಹೀಗಿರಲು, ಾನು ಹುಳವೇ? ಾನು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲವೇ?

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಚಿಕೆಪಡು ಾ್ತರೆ; ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ.

7ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.
ಅವರು ಓರೆ ತುಟಿ ಾಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ,

8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡು,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಬಹುದು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ರ ಸುವನು”ಅನು್ನ ಾ್ತರೆ.

9 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಹುಟಿ್ಟದ
ದಿನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
ಾನಿನೂ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ
ಸಂತೈಸಿದವನು ನೀನೇ.

10ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವೆ.
ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

11ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ಆಪತು್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
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12ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

13 ಾ್ರಣಿ ಂದನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕು ಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಅವರ ಾಯಿಗಳುಅಗಲ ಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.

14ನೆಲದಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಬಲವು ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ;

ಮೂಳೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ;
ಹೃದಯವುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.

15ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಒಡೆದುಹೋದಮಡಿಕೆಯಒಣ ತುಂಡಿನಂತಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಾಯಿಮೇ ಾ್ಭಗಕೆ ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವೆ.

16ದುಷ್ಟರು ಾಯಿಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.*

17ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತವೆ!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!
ಅವರು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!

18ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕುವರು.

19ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

20ಖಡ್ಗಕೆ ್ಕ ಸಿಕ ್ಕದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಜೀವವು ಾಯಿಗಳ ಾ ಾಗದಂತೆ
ರ ಸು.

21ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
* 22:16: ಅವರು … ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಅನು ಾದದ ಪ್ರ ಾರ.
“ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ.” ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ, “ತಿವಿದಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂಬ ಪದವೇ “ಸಿಂಹದಂತೆ” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಹೋರಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.

22ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸುವೆನು.

23ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗಳವರೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಘನ ಾನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ!
24 ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಆತನು

ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ

ಆತನು ಅವರಿಗೆಮರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;

ನನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
26ಬಡವರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂದವರೇ, ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ.†
27 ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.
ವಿದೇಶಗಳಿಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.

28 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!
ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಳುವನು.

† 22:26: ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಜೀವಿಸಲಿ.”
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29 ಬಲಿಷ್ಠರೂ ದೃಢ ಾಯರೂ ತಿಂದು ದೇವರಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ಾಯುವವರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

30 ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

ಆತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು.
31ಪ್ರತಿ ಂದು ತಲೆ ಾರಿನವರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು.‡

23
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕುರುಬನು.

ನನಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಸಿರು ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗಿಸುವನು.

ಪ್ರ ಾಂತ ಾದ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸುವನು.

3ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ
ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.

4 ಾನು ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾಗಲೂ
ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂಊರುಗೋಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

5ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ;
ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚರುವೆ.
ನನ್ನ ಾತೆ್ರಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

6 ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.

‡ 22:31: ಈವಚನಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ.
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ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸುವೆನು.

24
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂಯೆಹೋವನವೇ.

ಲೋಕವೂಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೂಆತನವೇ.
2ಅದರ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಗರದಮೇಲೆ ಾಕಿದವನು ಆತನೇ.

ಅದನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದವನೂ ಆತನೇ.

3ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತು್ತವವರು ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವವರು
ಎಂಥವ ಾಗಿರಬೇಕು?

4ಅವರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದವರೂ
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ* ೕಸ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದವರೂ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

6ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಕೋಬನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು
ಇಂಥವರೇ.

7ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

8ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
* 24:4: ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣ.”
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ಬಲಿಷ್ಠನೂಮ ಾಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ ಆತನು.

9ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ,ಉನ್ನತ ಾಗಿರಿ!
ಪು ಾತನ ಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

10ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಈ ಾಜನು ಾರು?
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಆ ಾಜನು.
ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ಾಜನು ಆತನೇ.

25
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಾಡದಂ ಾಗಲಿ!

3ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

5 ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು; ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.
ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
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7 ಾನು ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಪಿಸಿಕೊ.

8ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.

9ಆತನು ದೀನರಿಗೆ ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೂ್ನಅನುಸರಿಸುವ
ಜನರಿಗೆ

ಆತನ ಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ.

11ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

12ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.

13ಅವನು ಸುಖದಿಂದಿರುವನು.
ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಅನುಭವಿಸುವರು.

14 ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು.

ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.
15ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತವೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಬಿಡುಸುವನು.*

* 25:15: ಆತನು … ಬಿಡಿಸುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲೆಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವನು.”
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16 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಧೆಪಡುವವನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಕರುಣೆತೋರು.
17ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

ನನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.
18ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡು.

ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು.
19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
20ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

21ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.

22ದೇವರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡು.

26
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು; ನನ್ನ ಜೀವಿತ

ಶುದ್ಧ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿರೂಪಿಸು.
ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ತಿಳಿದುಕೊ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸು.

3ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು.

4ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಅವರಲಿ್ಲ ಾನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ.
ಾನು ಕಪಟಿಗಳ ತೆ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.
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5ಆ ದುಷ್ಟ ತಂಡಗಳನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ೕಸ ಾರರ ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ*ಸುತ್ತಲೂನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

7 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾಡುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವೂನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾಗು ಾರವೂ
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

9ಆ ಾಪಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.

10ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು;
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

11 ಾ ಾದರೋ ನಿರಪ ಾಧಿ.
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

12 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

27
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
* 26:6: ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಈ ಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ಾಜಕನೂ ಲೇವಿಯನೂ
ಆಗಿದಿ್ದರಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರನು್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಇವನು
ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹದು. (ವಚನ 12) ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ
ಸೇವೆ ಾಡಬಹು ಾದ ದೇ ಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಬಹುದು.
ವಚನದ ಈ ಾಗವನು್ನ “ ಾನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ” ಎಂದು ಸಹ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅನು ಾದ ಾಡಿದರೆ,
ಈ ಕೀತರ್ನೆ ಾರನು ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಕೇವಲ ಆ ಾಧಕ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು
ಾಜಕ ಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ಾನು ಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ!

2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು ಾಗ
ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.

3 ಮ ಾಸೈನ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರೂ ಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೂ ಾನು
ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ

ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ವೀ ಸು ಾ್ತ
ಆತನ ಾಗರ್ದಶರ್ನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇರಬೇಕೆಂಬ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

5 ಾನು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ;

ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.

6 ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು!

ಆಗ ಾನು ಆತನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಡನೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ:

ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ.

ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ! ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ!
10ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
11ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ

ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.

12ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ಕೇ ಾಗಲೆಂದು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂಥ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಡಬೇಡ.

13ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ* ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ
ದೃಢನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.

14ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!
ಬಲ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ!

28
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
* 27:13: ಾನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ.”
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

2ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣಿಸು.

3ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ “ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಹರಸಿದರೂ ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತರೆ.*

4ಅವರು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

5ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡುಕರು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಡುವನು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

* 28:3: ಅವರು … ಾಡು ಾ್ತರೆ ಇದು ಶೆ್ಲೕಷ ಾತುಗಳ ಸರಣಿ. ಹೀಬೂ್ರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ನೆರೆಯವನು” ಎಂಬ ಪದವು “ದುಷ್ಟನು” ಎಂಬ ಪದದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

“ಸ ಾ ಾನ” ಎಂಬ ಪದಕೆ್ಕ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ ಾಲೋಮ್” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಈಪದವನು್ನ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಭಿನಂದಿಸು ಾಗಉಪಯೆಗಿಸು ಾ್ತರೆ.
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ಆತನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಹಷಿರ್ಸುವುದು;
ಾನು ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

8ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು,
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು!
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಾಗಿದು್ದ ಸ ಾ ಾಲ ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು.

29
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವಪುತ್ರರೇ,*ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.†
3ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು.

ಮ ಾ ಾಗರದ ಮೇಲಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಮಹಿ ಾ
ಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುವುದು.

4ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.

5 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು
ಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವನು.

* 29:1: ದೇವಪುತ್ರರು “ ಾಜಕರು” ಅಥ ಾ “ದೇವದೂತರು” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಇದು
ಕೊಡುತ್ತದೆ. † 29:2: ಪರಿಶುದ್ಧ…ಆ ಾಧಿಸಿರಿ ಅಥ ಾ “ನಿಮ್ಮಮಹಿ ಾಪೂರಿತ ಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 29:6 xlvii ಕೀತರ್ನೆಗಳು 30:3

6ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಅದು ನತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ
ಎಳೆಕರುವಿನಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ;

ಸಿ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವು ಕಂಪಿಸು ಾಗ ಕುಣಿ ಾಡುವ ಎಳೆ
ಹೋರಿಯಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ.

7ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಮಿಂಚುಗಳು ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನದಿಂದ ಅರಣ್ಯವು ಕಂಪಿಸುವುದು.

ಆತನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯವು ನಡುಗುವುದು.
9ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;

ಾಡಿನಮರಗಳು ಬರಿ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವರು.
10ಜಲಪ್ರಳಯದ ಾಲದಲೂ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.

ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲಿ.

30
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದಮೇಲೆತಿ್ತದವನು ನೀನೇ;

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವರ ಾಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ
ಾಡಿದವನು ನೀನೇ;

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆ;
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ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.*

4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ† ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರವಿರುವುದು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾದರೋ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಾನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ದುಃಖದಿಂದಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಕೇಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ನನ್ನನು್ನ ಾವುದೂ ಸೋಲಿಸ ಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗತೊಡಗಿದೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ;
ಕರುಣೆತೋರು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

9 “ದೇವರೇ, ಾನು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಹೋದರೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಾದೀತು?

ಸತ್ತವರು ಕೇವಲಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರು!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು.

* 30:3: ನೀನು … ಾ ಾಡಿದೆ “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ
ಮೇಲೆತಿ್ತದೆ. ಾ ಾಳದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸೇರದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.” † 30:4: ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶಃ “ನೆನಪು,” “ ಾಪ ಾಥರ್.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 30:11 xlix ಕೀತರ್ನೆಗಳು 31:6

11 ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಗೋ ಾಟವನು್ನ
ಸಂತೋಷದ ನತರ್ನವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಹಷರ್ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆ.

12 ಾನು ೌನ ಾಗಿರದೆ ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

31
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
2ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದು್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

3ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು; ನನಗೆ

ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.
4ನನ್ನ ವೈರಿಗಳುನನಗೆಬಲೆಬೀಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವನಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ

ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ದೇವರು
ನೀನೊಬ್ಬನೇ.

ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

6ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
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ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡುವೆನು.
7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು.

ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ;
ನನಗಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

8ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯಲು ನೀನು ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ,
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯೂ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

10ನನ್ನ ಜೀವಿತವು* ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಲೆ್ಲೕ ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸುತಿ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ.†

11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವರು;

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡುವರು;
ನನ್ನನು್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಾಣದಂತೆ
ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.

12 ಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ ಾರ ಾಪಕಕೂ್ಕ ಾರದವ ಾದೆನು.
ಕಳೆದುಹೋದ ಉಪಕರಣದಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತೇಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.

13 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ದಂಗೆಯೆದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

14ಯೆಹೋವನೇ, ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
* 31:10: ಜೀವಿತ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾ್ರಣ. “ † 31:10: ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.”
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ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
15ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದೆ.

ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು; ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು‡
ಬರುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

16ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

17ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರು ೌನ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಡುಕರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.

ಅವರು ದುರಹಂ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ೌನಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿ ಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಎಲ್ಲರಮುಂದೆ ನೀನು ಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳುಎಷೊ್ಟೕ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.

20ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಕೆಡುಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ ಾಡುವೆ;
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥ ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಡುವೆ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ವೈರಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ಾಗ

ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿ
ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

‡ 31:15: ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಅಥ ಾ “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ,” “ನನ್ನನು್ನ
ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವ.”
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22 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.

23ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ, ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲೇಬೇಕು!
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು; ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾ್ನದರೋ
ದಂಡಿಸುವನು.

24 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ, ದೃಢ ಾಗಿಯೂ
ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೂ ಇರಿ.

32
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾವನ ಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ

ಾವನ ದೊ್ರೕಹಗಳುಅಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ೕ
ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಯೆಹೋವನು ಾವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಾವನುತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಾಪಗಳನು್ನಅಡಗಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ

ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

3 ಾನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡದೆ ಇ ಾ್ದಗ
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ್ಲ ಾಪದಿಂದ ನರಳಬೇ ಾಯಿತು;
ವೇದನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೇ ಸವೆದು
ಹೋಗುವಂ ಾಯಿತು.

4ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿ ಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಾನು ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಭೂಮಿಯಂ ಾದೆನು.

5 ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
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ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ, ನನ್ನ ಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಮರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
6ದೇವರೇ,ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ್ತರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.

ಆಪತು್ತಗಳು ಮ ಾಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಬಂದರೂ ಅವರನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರವು.

7ನೀನು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಾ ಾಡುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿನಗೆ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ

ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವೆನು;

ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿರುವೆನು.
9 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಯಂ ಾಗಲಿ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಂ ಾಗಲಿ

ಮೂಢ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ಾರು, ಕಡಿ ಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಆತನ

ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
11ನೀತಿವಂತರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ;ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ.

ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವರೇ,ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.

33
1ನೀತಿವಂತರೆ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
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2ಲೈರ್ * ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

3ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ† ಾಡಿರಿ!
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಇಂ ಾಗಿ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆನಂದದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.

4ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯ ಾದದು್ದ!
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

5ಆತನು ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಆ ಾಶವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು!
ಆತನಉಸಿರು ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿತು.

7ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;
ಮ ಾ ಾಗರಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದನು.

8ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲಿ.
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.

9 ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನುಡಿ ಾಗ ಭೂಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯಿತು;
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಸಮಸ್ತವುಉಂಟಾಯಿತು.

10 ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು;

ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪಲ ಾಡಬಲ್ಲನು.
11ಆದರೆಯೆಹೋವನ ೕಜನೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.
* 33:2: ಲೈರ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯದಂತೆ ಹಲ ಾರು ತಂತಿಗಳಿರುವ ಾದ್ಯ. † 33:3:
ಹೊಸ ಾಡು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾವು ಾದರೂ ಹೊಸ ಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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12 ಾರಿಗೆಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

13ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವನು.

14ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡುವನು.

15ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನುಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

16 ಮ ಾಸೇ ಾಬಲದಿಂದಲೇ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ
ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಾವ ಯುದ್ಧವೀರನೂ
ಸುರ ತ ಾಗಿರ ಾರನು.

17ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವುಗಳ ಬಲವು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಲ ಸುವನು.
ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದಪಿ್ರೕತಿಯುಆತನಭಕ್ತರನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.

19ಅವರನು್ನ ಾವಿನಿಂದ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೇ.
ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರು ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಶಕಿ್ತಕೊಡುವನು.

20ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಾದುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕನೂ ಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

21ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ಾನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

22ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
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34
ಾವೀದನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
* 1 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲರುವುದು.
2ದೀನರೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದನು್ನ

ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
3ನನೊ್ನಂದಿಗೆಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

ಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸೋಣ.
4 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಭೀತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

5ಆತನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವವರು ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.†
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಭಂಗ ಾಗದು.

6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಬಡಮನುಷ ್ಯನು ರೆಯಿಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

7ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ದೂತನು
ದಂಡಿಳಿಸಿ ಾವ ಾಗಿದು್ದ ಾ ಾಡುವನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
9ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಾವ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ಇಲ್ಲ.
10 ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗ ಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿ ಾವು.

* 34:: 34 ನೇ ಕೀತರ್ನೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಚನ ಹೀಬೂ್ರ
ಅಕ್ಷರ ಾಲೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ರಚಿತ ಾಗಿದೆ. † 34:5: ಆತನನೆ್ನೕ…ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು
ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿಮತು್ತ ಹೊಳೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ.”



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 34:11 lvii ಕೀತರ್ನೆಗಳು 34:21

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರು
ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

11ಮಕ್ಕಳಿ ಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರಬೇ ಾದ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆನು.

12ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವು ಬೇಕೋ?
ಬಹು ಾಲ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?

13 ಾ ಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾ ಾಡದಂತೆ ಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ಾದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಸು ಾ್ಳಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಬಯಸಿ ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

15ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

16 ಕೆಡುಕರಿ ಾದರೋಯೆಹೋವನು ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು.

17ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು.

18ಮನಗುಂದಿದವರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರನು್ನ ಆತನು ರ ಸುವನು.

19ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

20ಆತನು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾ ಾಡುವನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂಮುರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

21ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾಯುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ವೈರಿಗಳು ಾಶ ಾಗುವರು.
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22ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ

ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

35
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸು!

ನನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡು!
2ಯೆಹೋವನೇ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು

ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.
3ಈಟಿಯನೂ್ನ ಭಲೆ್ಲಯನೂ್ನ* ತೆಗೆದುಕೊ.

ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ವೈರಿಗ ಡನೆ
ಹೋ ಾಡು.

“ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಅಭಯವಚನ ನೀಡು.

4 ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು
ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಲಿ.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು
ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

5ಅವರು ಾಳಿಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂ ಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರ ರಸೆ್ತಯು ಕತ್ತ ಾಗಿರಲಿ;ಜಾರುತಿ್ತರಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

7 ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.

8ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಾವು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಲಿ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಅ ಾಯವುಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

* 35:3: ಭಲೆ್ಲ ಈಟಿಯಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ.
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9ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳುವೆ,
“ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಡವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ
ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.”

11ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವರು.

12 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ
ಅಪ ಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
13 ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾನು ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು; ಉಪ ಾಸ

ಾಡಿದೆನು.
ಾನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇ?

14ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆಯೂ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ
ಉಪಚರಿಸಿದೆನು; ಾಯಿ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ
ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಅತೆ್ತನು.

15ಆದರೆ ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು,
ಅವರು ನನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲ್ಲ;

ಅವರ ಪರಿಚಯವೂನನಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ

ಾಡಿದರು.
16ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು;

ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲಕಡಿದರು.

17ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೋಡು ಾ್ತ ಇರುವೆ?
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ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು; ಸಿಂಹಗಳಂತಿರುವಆದುಷ್ಟರಿಂದನನ್ನ
ಪಿ್ರಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

18ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

19ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗ ಾರರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

20 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾಂತಿ ಾ್ಥಪನೆ ಾಗಿ ಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ
ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು
ಅವರು ಒಳಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

21ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವರು.
“ಆ ಾ! ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ!”
ಎನು್ನವರು.

22ಯೆಹೋವನೇ, ಇದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ,
ಆದಿ್ದರಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ; ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ.

23ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡು; ನನಗೆ

ಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸು.
24 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ

ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.

25 ಅವರು, “ಆ ಾ! ಾವು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಪಡೆದೆವು!” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.

“ ಾವು ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.
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26ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇ ಾ ಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;

ತಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮರೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರು!
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅವ ಾನವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ
ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

27 ನನಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅಪೇ ಸುವವರು
ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

“ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡವನು!
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದುದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು” ಎಂದು

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.

28ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಪ್ರತಿದಿನವೂನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

36
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ದುಷ್ಟನು ಾಪದಿಂದ ಪ್ರ ಾವಿತ ಾಗಿ, “ ಾನು ದೇವರಿಗೆ

ಭಯಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

2ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

3ಅವನ ಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ಾನಿ ಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ.

4 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ,ಅವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸುವನು.
ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ ಎ ಾ್ದಗ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
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5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಮೇಘಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವುಮ ಾ ಾಗರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಾ ಾಡು ಾತನು
ನೀನೇ.

7ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಜನರೂ ದೇವದೂತರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

8 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರು ನವಚೈತನ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೀಡು.
9ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವುದು!

ಾವು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ.
10ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವರಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು.
11ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಬಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;

ದುಷ್ಟರ ಕೈಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಡ.

12 “ದುಷ್ಟರು ಬಿದು್ದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಅವರುಮತೆ್ತಂದಿಗೂಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರ ಸ ಾಧಿಯಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸು.

37
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ
1ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಸೊಪಿ್ಪನಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು.
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3 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ, ದೀಘರ್ ಾಲ ಬದುಕುವೆ;

ಭೂಮಿಯಅನೇಕ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
4ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡು.

ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಆತನೇ ಕೊಡುವನು.
5ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಾಡುವನು.
6ನಿನ್ನ ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂ

ಮ ಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ.
7 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ

ಾದುಕೊಂಡಿರು.
ಕೆಡುಕರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಂಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಕೆಡುಕರ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳು ನೆರವೇರಿದರೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.

8 ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ! ರೋಷದಿಂದಿರಬೇಡ! ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ!
ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

9ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಾಶ ಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವವ ಾದರೋ ಾ ಾ್ದನ

ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
10ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ!
11 ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೀನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು;

ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

12 ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವರು.

ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು
ಹಲು್ಲಕಡಿಯುವರು.

13ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 37:14 lxiv ಕೀತರ್ನೆಗಳು 37:24

14 ಕೆಡುಕರು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಕೈಗೆತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ
ಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಡುವರು.

ಅವರು ಬಡವರನೂ್ನ ಅಸ ಾಯಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ
ಯ ಾಥರ್ವಂತರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

15ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳುಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗಗಳು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಿಗೇ ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

16ದುಷ್ಟನ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಗಿಂತಲೂ
ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇಮೇಲು.

17 ಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನದರೋಯೆಹೋವನು ಪರಿ ಾಲಿಸುವನು.

18 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಅವರ ಜೀವ ಾನ ಪೂತಿರ್
ಾ ಾಡುವನು.

ಅವರ ಭೂಮಿಯು ಸ ಾ ಾಲ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವುದು.
19ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20ದುಷ್ಟ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ಅವರ ಕಣಿವೆಗಳು ಒಳಗೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;

ಅವರು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವರು.
21ದುಷ್ಟನು ಾನು ಾಡಿದ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು.

22 ನೀತಿವಂತರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರೆ, ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಶಪಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು.
23ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ತನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು

ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
24ಅವನು ಎಡವಿದರೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ;

ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
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25 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿದೆ್ದನು,ಈಗ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡುವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಾನೆಂದೂ
ಾಣಲಿಲ್ಲ.

26ನೀತಿವಂತನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನಮಕ್ಕಳು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

27ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದರೆ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವೆ.

28ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ

ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವನು.
ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.

29ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವರು.

30ನೀತಿವಂತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧ ಾದ ಹೇಳುವನು.
ಅವನ ತೀ ಾರ್ನಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

31ಯೆಹೋವನಉಪದೇಶವು ನೀತಿವಂತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಅವನು ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯವನು.

32 ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ಹೊಂಚು ಾಕುವರು.

33ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀ ಾರ್ಗಲು ಆತನು
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

34 ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು;
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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35ಮ ಾದುಷ್ಟನನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನುಮ ಾವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು.

36ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಾದನು.
ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

37ಪವಿತ್ರರನೂ್ನ ಯ ಾಥರ್ರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು.
ಾಂತಿಪಿ್ರಯರು ಅನೇಕ ಸಂ ಾನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

38 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವರು.

ಅವರಮಕ್ಕಳೂ ಾಶ ಾಗುವರು.
39ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ
ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

40 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ರ ಸು ಾ್ತನೆ.

ನೀತಿವಂತರು ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂ ಾಗಆತನು ಅವರನು್ನ
ದುಷ್ಟರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವನು.

38
ಾಪ ಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಡು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಬೇಡ.

2ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ನೋ ಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ನನಗೆ ಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

3ನೀನು ಶಿ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಹುಣಾ್ಣಗಿದೆ.
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳು ನನ್ನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.

5 ಾನೊಂದು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಈಗ ನನಗೆ ಕೀವು ಸೋರಿ ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದಿರುವ
ಹುಣು್ಣಗ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿರು ಾ್ಸಹ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನನಗೆ ಜ್ವರವಿದೆ,
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

8ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿರುವುದರಿಂದ ೕಮು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿರುವೆ.
ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸಿರುಗಳು ನಿನಗೆಮರೆ ಾಗಿಲ್ಲ.

10ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಹಿಂಗಿಹೋಗಿದೆ.

11 ಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಲಿ ನೆರೆಯವ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
12ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;

ನನ್ನ ಾಶನದ ಕುರಿತು ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

13ಆದರೆ ಾನು ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೂಕನಂತೆ ಾ ಾಡದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ಾನು ಕಿವಿಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಡ ಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.

15ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರ ನೀಡು.
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16 ಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ನನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು ಾಪದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.

17 ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆಯ ಾರೆ.

18ನನ್ನ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

19ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚುರು ಾಗಿಯೂ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

20 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನೆ್ನೕ ಾಡುವರು.

ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇರು!

22ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

39
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ ಾನು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವೆ.

ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

2 ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವೇದನೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

3 ಾನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
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ಅದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದಷೂ್ಟ ಕೋಪವುಅಧಿಕ ಾಯಿತು.
ಆಗ ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು,

4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸು!
ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲವಿರುವುದು?
ಾನೆಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕುವೆ?

5ನೀನು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೂ ಾರದು.

ಮನುಷ ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ೕಡದಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಾಗಿದೆ.
ಾವನೂ ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!

6ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಯಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವು ಾರ ಾ ಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಿರುವ ನಿರೀ ಾವುದು?
ನನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನೀನೇ.

8ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.

9 ಾನು ಾಯಿತೆರೆದು ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

10ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವೆನು.

11 ನೀನು ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವೆ.

ನುಸಿಯು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.
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ೌದು,ನಮ್ಮಜೀವಿತಗಳುಬೇಗನೆಕಣ್ಮರೆ ಾಗುವಒಂದುಚಿಕ್ಕ
ೕಡದಂತಿವೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು!
ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು!

ಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ, ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಜೀವಿಸುವೆನು.

13ನೀನು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡ! ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರಲಿ.

ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಲ್ಲ ಾಗುವೆನು!

40
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನಿರೀ ಸಿದೆನು;

ಆತನು ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ* ಎತಿ್ತದನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ†
ಮೇಲೆತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಮೇಲಿರಿಸಿದನು;

ದೃಢ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
3ಆತನು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಅದು ನನ್ನ ದೇವರ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡಿ
* 40:2: ಾಶನದ ಗುಂಡಿ ಳಗಿಂದ “ಶಿ ಲ್”ಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು “ಮರಣದ
ಸ್ಥಳ.” † 40:2: ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅನೇಕ ಪು ಾತನ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ ಮರಣದ
ಸ್ಥಳ ಾದ ಶಿ ಲ್ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕತ್ತ ಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಸತ್ತಜನರನು್ನ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂಳುವುದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
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ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.
4 ಾವನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೂ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೂ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿರುವೆ!

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯ ಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;

ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

6 ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಲಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಲಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗ ಾಗಲಿ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು, “ಇಗೋ, ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

8ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದೆನು.

9ವಿಜಯದಶು ಾ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾನುಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

10ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಹೇಳುವೆನು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡಬೇಡ.
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ನಿನ್ನ ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.

12ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ
ಅವರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಾಪಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ರ ಸು!
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು!

14ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ ನಿ ಾಶೆಯನೂ್ನ
ಬರ ಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರು
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

15ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಆ ದುಷ್ಟರು
ತಮ ಾಗುವ ಅವ ಾನದಿಂದ ಾಬರಿಗೊಳ್ಳಲಿ!

16 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬೇಡುವವರು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಾ ಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿ.

17 ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ತಡ ಾಡಬೇಡ.

41
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
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1 ಾವನು ಬಡಜನರನು್ನ* ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನೋ ಅವನೇ
ಧನ್ಯನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪ ಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರ ಸುವನು.
2ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ರ ಸುವನು.

ಅವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಧನ್ಯನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯೆಹೋವನೇ,ಅವನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡ.

3ಅವನು ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು!

4 ಾನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

5 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತ “ಅವನು ಾ ಾಗ
ಾಯು ಾ್ತನೆ,

ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

6ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಕಪಟದ ಾ ಾಡುವರು;
ಅವರು ನನ್ನ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸುವರು.

7ನನ್ನ ವೈರಿಗಳುನನಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

8 “ಅವನು ಾವುದೋ ತಪು ್ಪ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ,
ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

* 41:1: ಬಡಜನರು … ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು ಅಥ ಾ, “ಬಡಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವವನು ಧನ್ಯನೇ ಸರಿ.”
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9 ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು; ಅವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು,

ಆದರೆಈಗ ಅವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
10ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು;

ನನ್ನನು್ನ ಏಳ ಾಡು; ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವೆನು.

11ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ವೈರಿಗೆ ನೀನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

12ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನನಗೆ
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು.

13ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು; ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವವನು.

ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಎರಡನೆ ಾಗ
42

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 42-72)
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1 ದೇವರೇ, ಾ ಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ

ಬಯಸುವಂತೆಯೇ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

2ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಾ ಾರಿದೆ.
ಾನು ಾ ಾಗ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು?

3 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಾ ಾಗಲೂ
ಗೇಲಿ ಾಡುವುದರಿಂದ
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ಹಗಲಿರುಳು ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

4 ಆಗ ಾನು, ಹಬ್ಬದ ಉ ಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ

ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೊರಗುವೆ.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆನು.

6ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆ ರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ

ಮಿ ಾ್ಸರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
7ಜಲ ಾತದ ೕಷದಂತೆಯೂ

ಪ್ರ ಾಹದ ಬಜರ್ನೆಯಂತೆಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ

ದುಃಖವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

8ಹಗಲಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರುವುದರಿಂದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂತನ
ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆ; ಆತನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.

9ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ,
“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ?
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೂ್ರರತೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳುವೆ.
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10ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ,
“ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ
ಮೂಳೆಗಳುಮುರಿದಂ ಾಗಿವೆ.

11ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆನು.

43
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡು.
ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾದಿಸು.
ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಂದಲೂ ಕೆಡುಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
2ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವೆ!

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ?
ಶತು್ರ ಾಧೆಯಿಂದ ಾನೇಕೆ

ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?
3ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂಸತ್ಯವೂನನ್ನಮೇಲೆಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂಸತ್ಯವೂ

ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಲಿ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸಕೂ್ಕ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.
ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

5ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 44:1 lxxvii ಕೀತರ್ನೆಗಳು 44:7

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ದೇವರನು್ನ ನಿರೀ ಸು;

ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆನು.

44
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರೇ,ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿದ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

2ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಆ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ.
ಈದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

3ಈದೇಶವು ನಮಗೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಜಯ ಾಲಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ ಅವರ
ಭುಜಬಲವಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಯವು
ದೊರೆಯಿತು.

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿತು. ಅವರ
ಮೇಲೆ ನಿನಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿತು.

4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಾಜನು.
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

5ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಮೇಲೆ ನಡೆ ಾಡುವೆವು.

6ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಭರವಸೆವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರದು.

7ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆ.
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ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ.
8ದಿನವೆ ಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದೆವು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

9ಆದರೆ, ದೇವರೇ,ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

10ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

11 ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;

ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
12ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಾರಿಬಿಟೆ್ಟ.

ಬೆಲೆಯಬಗೆ್ಗ ಾದವನೂ್ನ ನೀನು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
13 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತ ಾಷೆಯ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗು ಾ್ತರೆ; ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ.

14 ಾವು ಜನರಿಗೆ ಾದೆಯ ಾ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು
ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ನಗು ಾ್ತರೆ.

15 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅವ ಾನವು ದಿವವೆ ಾ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.

16ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಮತು್ತ ದೂಷಕರ
ನಿಂದೆಯ ಾತುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವೆ.

17 ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ.
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18 ಾವು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದೆವು.

19 ಆದರೆ ನರಿಗಳು ಾಸಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿರುವೆ.

ಮರಣದಂತೆ ಕತ್ತ ಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

20ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾವುಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ ೕ?
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ!

21ದೇವರಿಗೆ ಇವುಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂತ ಾಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಸಹ ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

22ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾವು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

23ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನೀನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಎದೆ್ದೕಳು! ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

24ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

25 ಾವು ಧೂಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.

26ಎದು್ದ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

45
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಲು

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಾದ ಗೀತೆ ಂದನು್ನ ರಚಿಸುವೆ.
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ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ಕವಿಯಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
2ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಸುಂದರ ಾಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳುಮನೋಹರ ಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.

3ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿ ಾವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

4 ನೀನು ವೈಭವಯುತ ಾಗಿ ಾಣುತಿ್ತರುವೆ! ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಹೋ ಾಡಿ ಗೆಲು್ಲ.

ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ನಿನ್ನ ಬಲತೋಳಿನಿಂದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು.

5 ನಿನ್ನ ಾಣಗಳು ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಎದೆಗೆ
ಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;

ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲಕು ್ಕರುಳುವರು.
6ದೇವರೇ,* ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿದೆ.
7ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.†

8 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗ ಾದ ಗೋಲರಸ, ಅಗರು ಮತು್ತ
ಚಂದನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಗಜದಂತದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವರು.

9ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಪರಿ ಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ಾಜಕು ಾರಿಯರೇ,
* 45:6: ದೇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಾಜನಂತೆ ವಣಿರ್ಸಿರುವ ಾಡು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಇದು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥ ಾ ಇಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನು “ದೇವರು” ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ
ಶಿರೋ ಾಮೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಬಹದು. † 45:7: ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ …
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆ ಆನಂದ ತೈಲವನು್ನ
ಸುರಿದಿ ಾ್ದನೆ.” ಾಜರನು್ನ, ಾಜಕರನು್ನ, ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ತೈಲವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುತಿ್ತದ್ದರು.
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ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತಿರುವಳು.
10 ಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ.
ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ತವರುಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.

11ಆಗ ಾಜನು ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೊಸಯಜ ಾನ ಾಗಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.‡
12ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿ್ರೕಮಂತರು

ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ ಾಗಿಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

13ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಾಜಕು ಾರಿಯು ವೈಭವದಿಂದಿರುವಳು;
ಆಕೆಯು ಜರ ಾರಿಯವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

14ಆಕೆಯು ಕಸೂತಿ ರಚಿತ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸಖಿಯ ಾದ ಕ ಾ್ಯಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವಳು.

15ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ
ಾಜನ ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

16 ಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಆಡಳಿತ
ಾಡುವರು;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆ.

17 ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;
ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

‡ 45:11: ೌರವಿಸಬೇಕು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಬೇಕು.”
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46
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವೂಬಲವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಸ ಾ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

2ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಹೋದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

3ಸಮುದ್ರಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ ನೊರೆ ಾರಿದರೂ
ಅವುಗಳ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗಿದರೂ
ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

4ಒಂದು ನದಿ ಅದೆ; ಅದರ ಾಲುವೆಗಳುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿರುವ

ದೇವನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
5 ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಂದಿಗೂ

ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂ ೕರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ದೇವರು ಅದರ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.

6 ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು, ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ,
ಾಷ್ಟ ್ರಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ;

ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
8ಬನಿ್ನರಿ,ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

9ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಆತನುಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು;
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ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ* ಮುರಿದು ಾಕುವನು;
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವನು.

10 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಹೋ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಾನೇ
ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ!
ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು!
ಇಡೀ ಲೋಕವನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು!”

11ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

47
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ;

ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
2ಮಹೋನ್ನತ ಾದಯೆಹೋವನು ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ

ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
4ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು;

ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿ ಆತನು
ಮನೋಹರ ಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

5ಯೆಹೋವನು ಆನಂದ ೕಷದೊಡನೆಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳಧ ್ವನಿ ಡನೆಯೂಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗುವನು.

6ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

* 46:9: ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ ರಥಗಳನು್ನ.
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7ದೇವರು ಇಡೀಲೋಕಕೆ್ಕ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

8ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವನು.

9ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಯಕರು
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವಜನರೊಡನೆ ಕೂಡಿಬರುವರು.

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳು ದೇವರಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿ!

48
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು
1ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

2ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇರುವ ಜನರನು್ನ ಅದು
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

ಸಿ ೕನ್ ಪವರ್ತವೇ ದೇವರ ನಿಜ ಾದ ಪವರ್ತ.
ಅದೇ ಆಮ ಾ ಾಜನ ಪವರ್ತ.

3ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,
ಾನೇ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೆಂದು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4ಒಮೆ್ಮ, ಕೆಲವು ಾಜರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರತ್ತ
ನಡೆದರು.

5ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಕಂ ಾಗ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡರು;
ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

6ಭಯವುಅವರನು್ನ
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
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7ಪೂವರ್ದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದೆ.

8 ೌದು, ಆ ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕಿವಿ ಾರೆ
ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಣಾ್ಣರೆಯೂ ಕಂಡೆವು.

ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವನು.

9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು
ಾ್ಯನಿಸುವೆವು.

10ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವೆ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

11ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಯೆಹೂದದಊರುಗಳುಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

12ಚೀ ೕನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿರಿ.

13ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಚೀ ೕನಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ.

14ಈದೇವರೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು!
ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಡೆಸು ಾತನು ಆತನೇ!

49
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ,

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ.
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2 ಾ ಾನ್ಯರೇ, ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬಡವರೇ, ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.

3 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸು ಾನವನೂ್ನ
ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.

4 ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವುಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು.

5ಆಪತು್ತ ಬಂ ಾಗ ಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿ ೕಸದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು ಾಗ ಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?

6 ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;

ಅವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಾವ ಾನವ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸ ಾರನು.

ಅಲ್ಲದೆದೇವರಿಗೆಈಡನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
8ಸ್ವಂತ ಾ್ರಣವನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ

ಹಣ ಾವನಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
9ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು

ಮತು್ತ ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ ಕೊಳೆಯದಂತೆ
ಾಡಲು

ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಾವನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
10 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ಮೂಢರೂ ಾಯುವಂತೆ ಾನಿಗಳೂ

ಾಯುವರು.
ಅವರು ಸ ಾ್ತಗ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.

11ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೊಸಮನೆ.
ಅವರೆಷೆ್ಟೕ ಭೂ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದೇನೂ
ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
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12 ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಇರ ಾಗದು.

ಎಲ್ಲರೂ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಯುವರು.
13ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ

ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.
14ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಸ ಾಧಿಯೇ ಅವರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ.

ಮರಣವೇ ಅವರ ಕುರುಬ.
ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರ ದೇಹಗಳು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ

ದೂರ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುತಿ್ತರಲು,
ನೀತಿವಂತರು ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿರುವರು.

15ಆದರೆ ದೇವರು ಈಡುಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾಧಿಯಬಲದಿಂದ ರ ಸುವನು.

16 ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಭವ್ಯ ಾದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

17 ಅವರು ಾಯು ಾಗ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರರು.

ಅವರ ವೈಭವವುಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು.
18ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೂ

ಜನರು ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರೂ
19 ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಾಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೇ

ಬರುವುದು.
ಅವನು ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡ ಾರ.

20ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು ಎಷೆ್ಟೕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಾಶ ಾಗುವನು.
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50
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಇರುವ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು
ಆ ಾಪಿಸುವನು.

2 ೌಂದಯರ್ದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಪ್ರ ಾಶಿಸು ಾ್ತನೆ.

3ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು.
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವುದು.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಕರೆಯುವನು.

5 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ,

ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸುವನು.

6ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು

ೕಷಿಸುವುದು.
7 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವೆನು.
ದೇವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!

8ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ನೀವು ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ
ಅಪಿರ್ಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.

9ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಿಂದ ಾನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
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ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
10ನನಗೆ ಆ ಪಶುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ ಮೃಗಗಳೂ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಾವಿ ಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.

11 ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ
ಗೊತು್ತಂಟು.

ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಜಂತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನವೇ.
12ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಲೋಕವೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.
13 ಾನು ಹೋರಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವೆನೇ?

ಾನು ಆಡುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವೆನೇ?”

14 ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

15ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆಪ ಾ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ರೆಯಿಡಿರಿ!
ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ.”

16ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವಿರಿ.

17ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದೇಕೆ?
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುವುದೇಕೆ?

18 ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಒಡ ಾಟ ಾಡುವಿರಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ

ೕಸವನು್ನ ನೇಯುವಿರಿ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 50:20 xc ಕೀತರ್ನೆಗಳು 51:4

20ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಮೇಲೆಯೂ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.

21ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೂ ಾನು ೌನ ಾಗಿದೆ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮ್ಮಂಥವನೆಂದು ನೀವು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.

ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ೌನ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಟೀಕಿಸುವೆನು!

22ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವರೇ,
ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತಂಡು ಾಡುವೆನು;
ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾರರು!

23 ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವನು.

ಆದರೆನೀತಿವಂತ ಾಗಿಜೀವಿಸುವವನಿಗೆನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವೆನು.”

51
ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬ ಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆಗಈ ಕೀತರ್ನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು;

ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡು.

ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು!
3 ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಆ ಾಪಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ.
4ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ೌದು, ಾನು ಾಪ ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೇ.
ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂತಲೂ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂತಲೂ
ಜನರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲೆಂದೇ ಇವುಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯಬದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
5ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾನು ಾಪಿಯೇ.

ಾತೃಗಭರ್ವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಾನು ದೊ್ರೕಹಿಯೇ.
6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ಅಪೇ .

ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
7ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು;

ಾನು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಿಳು ಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆ!
8ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವನೂ್ನ ಉ ಾ್ಲಸವನೂ್ನ ಬರ ಾಡು.

ನೀನು ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದಮೂಳೆಗಳುಮತೆ್ತ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!
9ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಡ!

ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!
10ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!

ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.
11ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ!
12 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನು್ನ ನನಗೆ ಮತೆ್ತ

ದಯ ಾಲಿಸು!
ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು.

13ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಪಿಗಳಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.

14ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಾಡುವೆನು!
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15 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯ ಾಡು.

16ನಿನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬೇ ಾದದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ
ಅಪಿರ್ಸಲಿ!

17ದೇವರೇ, ನೀನು ಅಪೇ ಸುವಯಜ್ಞ ದೀನಮನಸೆ್ಸೕ.
ದೀನತೆ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನು
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಚೀ ೕನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸು.

19ಆಗ ಜನರುಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವರು.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅಪಿರ್ಸುವರು.

52
ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ದೋಯೇಗನು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ ಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ದು ಾ್ಟಧಿ ಾರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೇ?
ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನೀನು ಅಸಹ್ಯಕರ ಾಗಿರುವೆ.

2 ೕಸ ಾರನೇ, ನಿನ್ನ ಾಲಗೆಯು ಹರಿತ ಾದ ೌರ ಕತಿ್ತಯಂತಿದು್ದ
ಾಶನದ ಸಂಚುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುವುದು.

3ಒಳೆ್ಳಯದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಳೆ್ಳೕ ಇಷ್ಟ.
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4 ೕಸದ ಾಲಿಗೆಯೇ, ಾನಿಕರ ಾದ ಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ.
5ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು,

ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಾಕುವಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ* ಕಿತು್ತ ಬೀ ಾಡುವನು.

6ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:
7 “ದೇವರಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವನಿಗೆ ಏ ಾಯಿತು?
ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಸುಳು್ಳಗಳೂ ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಾವಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ.”

8 ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿರಸಿ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೀವ್ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದೇವರ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ಾ ಾಗಲೂ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪ ಾರಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

53
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಮೂಢರು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

* 52:5: ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಇದರ ಅಥರ್ ದೇಹ. ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪದ್ಯರೂಪವಿದು.
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ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು

ಇ ಾ್ದರೋ
ಎಂದು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

3ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಾವನೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ!

4 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಸತ್ಯವು
ತಿಳಿದಿದೆ!

ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆ ಾರ ತಿನು್ನವಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

5 ಆ ದುಷ್ಟರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾಗುವರು!

ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು,
ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಮೇಲಿರು ಾತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ತರುವನು!

ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಬರ ಾಡುವನು.
ಾಕೋಬನೇಉ ಾ್ಲಸಿಸು!

ಇಸೆ್ರೕಲೇ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು.
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54
ಜಿಫೆಂಬ ಸ್ಥಳದವರು ೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾವೀದನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.
2ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
3 ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸದ ಅನ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ತಿರುಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆ ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನನ್ನ ಒಡಯನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡುವನು.

5 ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರು
ದಂಡಿಸುವನು.

ದೇವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.

6ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಾನು
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

7 ಾಕೆಂದರೆ ನನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿ ಾದ ಸೋಲನು್ನ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

55
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ವಿ ಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
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2ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಾನುನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;ನನ ಾಗಿರುವದುಃಖವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

3 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳುಕೋಪದಿಂದನನ್ನಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.

4ನನ್ನ ಹೃದಯಬಡಿತವುಮಿತಿಮೀರಿದೆ;
ಮರಣ ಭಯವುನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

5 ಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6ಆ ಾ, ನನಗೆ ಾರಿ ಾಳದಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

7 ಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ದೂರಕೆ್ಕ ಾರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

8 ಾನು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಾನಿಕರ ಾದ ಈ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಈಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಕಲಹಗಳು ಾಣುತಿ್ತವೆ.

10ಹಗಲಿರುಳು,ಈನಗರದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧ
ಮತು್ತ ಬ ಾ ಾ ್ಕರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

11ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಗಳುಅತಿ ಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

12ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವನು
ವೈರಿ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವವರು ನನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.
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13 ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗ ಾದ
ನೀನೇ;

ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆದ ನೀನೇ.
14 ಾವು ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ,

ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವ ಾ್ಲ!

15ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮರಣವು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರಲಿ!
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ನುಂಗಿಬಿಡಲಿ!
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಅಂ ಾ
ಭಯಂಕರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವರು.

16 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ರೆಯಿಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.

17 ಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಾಡುವೆನು.

ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆತನು
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!

18 ಾನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾರು ಾಡಿ,
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಿದನು.

19ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
ಅ ಾದಿ ಾಲದ ಾಜನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

20ನನ್ನ ವೈರಿಗಳುತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಮೇಲೆಯೇಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು;
ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾವೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವರು.
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21 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಯ ಾಜೂಕಿನಿಂದ ಾಂತಿಯ ಕುರಿತು
ಾ ಾಡುವರು;

ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೇಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಅವರ ಾತುಗಳು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣು ಾಗಿದ್ದರೂ

ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಬಿಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳೇ ಸರಿ.

22ನಿನ್ನ ಚಿಂ ಾ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಾಕು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡುವನು.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸೋ ಾಗಲುಯೆಹೋವನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡನು.

23ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವೆ.
ಕೊಲೆ ಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ತಮ್ಮ ಅ ಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಾದರೂ
ಬದುಕರು.

ಾ ಾದರೊ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
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ಗತ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿ ಾಗ ರಚಿಸಿಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ

ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

2ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸತತ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಹೋ ಾಟ ಾರರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ.

3 ಾನು ಭಯಗೊಂ ಾಗ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸೆ ಇಡುವೆ.
4 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ

ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?
ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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5ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅ ಾಥರ್ ಾಡುವರು.
ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ

ೕಚಿಸುವರು.
6ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತರೆ.
7ದೇವರೇ, ಅವರ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ

ಕಳುಹಿಸು.
ಅವರು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ಹೊರಗಟು್ಟ.

8ನನ ಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾನು ಎಷು್ಚ ಅತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

9 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.

ನೀನು ಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನೀನೇ ದೇವರು!

10 ಾನು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

11 ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷಣಿಕ ಾದ ಾನವರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?

12ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಾತ್ರ
ನೋಡಬಹು ಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವೆನು.
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ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ೌಲನಿಂದ ಾ ಾ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ:
ಾವೀದ

1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಪತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

2ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.
ಆತನು ಕೊರತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀಗಿಸುವನು.

3ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಾಣಗಳಂತಿವೆ;
ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
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ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಲು ಕುಣಿ ತೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

7 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ದೃಢ ಾಗಿದೆ.
ಾನು ಾದ್ಯ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಮನವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ!
ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಸೂ ೕರ್ದಯವನು್ನ
ಎದುರುಗೊ ್ಳೕಣ.

9ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು.

10 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷೂ್ಟ ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಲುಕುವಷೂ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿದೆ.

11ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ ೕ?

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ ೕ?

2ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವೇ;
ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೂಗಿಕೊಡುವುದು ಅ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ.

3ಆ ದುಷ್ಟರು ಹುಟಿ್ಟ ಾಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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4ಅವರ ಕೋಪವು ಾಗರ ಾವಿನ ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ.*
ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವಿನಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಕಿವುಡು ಾಗರ ಾವುಗಳು ಾ ಾಡಿಗರ ಕೊಳಲ ಾದವನು್ನ
ಕೇಳ ಾರವು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ದು ಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಕಿವುಡು
ಾಗರ ಾವುಗಳಂತಿರುವರು.

6ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ದೇವರೇ,ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು.

7ಹರಿದು ಾಣದೆಹೋಗುವನೀರಿನಂತೆಆಜನರು ಾಣದೆಹೋಗಲಿ.
ಾದಿಯಮೇಲಿರುವ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಲಿ.

8 ಬಸವನಹುಳಗಳು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರೂ
ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.

ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಹೋದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅವರು ಹಗಲನು್ನ
ಾಣದಂ ಾಗಲಿ.

9ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿದುಹೋಗುವಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಾಳಿಯು ಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆದೇವರಉಗ್ರಕೋಪವುಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿ.

10ದುಷ್ಟರಿ ಾಗುವ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಕಂಡು ಹಷಿರ್ಸುವರು;

ಆ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವರು.
11ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕೆ್ಕೕಸಿಕು ್ಕವುದು;

ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದೇವರಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

* 58:4: ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ ಇದು ಶಬ್ದ ಚಮ ಾ್ಕರ. ಹೀಬೂ್ರ ಪದ “ಬಿಸಿಕೋಪವು,”
“ಸುಡುವ ವಿಷವು” ಎಂಬಂತೆಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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59
ೌಲನು ಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
2ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.

ಆ ಕೊಲೆ ಾತಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
3ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೊಂಚು ಾಕಿ ಾ್ದ ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಾನು ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪ ಾಧವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಲ್ಲ.
4 ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ

ಾನೇನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು!

5ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಆ ದುಷ್ಟ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ತೋರಬೇಡ.

6ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

7ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಗಳೇ ಆಯುಧಗಳೆಂಬಂತೆ
ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬೊಗಳು ಾ್ತರೆ.
ಾರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

8ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡು.

9ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರೇ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ನೀನೇ.

10 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ನನ್ನ ಜಯಕೆ್ಕ ಆತನೇ ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು.
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ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನೇ ನನಗೆ ನೆರವು
ನೀಡುವನು.

11ಯೆಹೋವನೇ,ನಮ್ಮ ಗು ಾಣಿಯೇ,ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.

ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಸಂರಕ್ಷಕನೇ, ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು; ನಿನ್ನ
ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡು.

12ಆ ದುಷ್ಟರು ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗವರ್ದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.

13ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾಶ ಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರುವವನು ನೀನೇ ಎಂದು ಆಗ

ಲೋಕದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

14ಗುರುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಡಡುವ ಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸು ಾ್ತಡು ಾ್ತರೆ.

15ಅವರುಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡು ಾಡಿದರೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.

16 ಾ ಾದರೋ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.

17 ಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿರುವೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ!

60
ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ ನ ಾ ಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ ೕ ಾ
ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆಹೋ ಾಡಿ ಾಗಮತು್ತ ೕ ಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
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ಬಂದು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ 12,000 ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸು.

2ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ ಸೀಳಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ;
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು.

3ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಾವು ಕುಡಿದವರಂತೆ ತೂ ಾಡು ಾ್ತ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

4ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರನು್ನ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸುವೆ.
ಈಗ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಗಬಹುದು.

5ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು!
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆಉತ್ತರನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ರ ಸು!

6ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
7ಗಿ ಾ್ಯದ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ನನ್ನವೇ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ.
ಯೆಹೂದ ನನ್ನ ಾಜದಂಡ.
8 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾ್ನನ ಾತೆ್ರ.
ಎದೋಮ್ನನ್ನ ಾದರ ಗಳ ಸ್ಥಳ.
ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆ.”

9-10ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲ.
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ಹೀಗಿರಲು, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು
ಾರು?

ಎದೋಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
11ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!
12ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.

ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು!

61
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ಾನೆಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೇ ರೆಯಿಡುವೆನು!
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ;

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಾ ಾಡುವ ಭದ್ರ ಾದ ಬುರುಜು.
4ನಿನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ ಾಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ತವಕಪಡುತಿ್ತರುವೆ.

5ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬರುವ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ಾಜನಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ!

7ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಜ ಾಗಿರಲಿ!
ನಿನ್ನ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
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8ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

62
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರುವುದು.

ಆತನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದು.
2ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲೆನು.
3ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವಿರಿ?
ಾನು ಾಗಿದ ಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಬೀಳಲಿರುವ ಾ್ರ ಾರದಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

4ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸು ಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ.
ಾಯಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಶಪಿಸುವರು.

5ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಾಂತ ಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.

6ಆತನೇ ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

7ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಾನವೂದೇವರೇ.
ಆತನೇ ನನಗೆ ಭದ್ರ ಾದ ದುಗರ್ವೂ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

8ಜನರೇ, ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.
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9 ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ಕೇವಲಉಸಿರಷೆ್ಟೕ.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣ ಾಲವಷೆ್ಟೕ.

ತೂಗಿನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ;
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ.

10ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕದ್ದವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಂಬಪಡಬೇಡಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ವುಅಧಿಕ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿ.

11 “ಶಕಿ್ತಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ”
ಎಂದು ದೇವರು ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.

12ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ.

63
ಾವೀದನು ಯೆಹೂದದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನಿನ ಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ ಾಗಿ

ಾ ಾರಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿನ ಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ.

2 ೌದು, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ.

4 ೌದು, ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
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ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೈಮುಗಿದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
5ಮೃ ಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದಿರುವವನಂತೆ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

ನನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದು.
6 ಾಸಿಗೆಯು ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಮರೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುವೆನು.

8ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು.

9ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.

10ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರ ಶವಗಳು ನರಿಗಳ ಾ ಾಗುವವು.

11 ಾಜ ಾದರೋ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವರು,
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳಗರರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

64
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ವೈರಿಯು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.

2ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು.
ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡು.

3ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕಡುಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
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ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತ ಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾತುಗಳು ವಿಷ ಾಣಗಳಂತಿವೆ.

4ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ*
ನೀತಿವಂತನಮೇಲೆ ಆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯು ಾ್ತರೆ.

5 ಕೇಡು ಾಡಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಬಲೆ ಡ್ಡಲು
ಆಲೋಚಿಸುವರು.

“ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳು ಾರಿಗೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ; ಬೇಟೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಜನರು ಕುತಂತಿ್ರಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ.†

7ಆದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವನು.
ಆಗ ಆ ದುಷ್ಟರು ಾಯಗೊಳು್ಳವರು.

8ದುಷ್ಟರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು

ಾಡುವನು.
ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ

ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸುವನು.
9ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು

ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವರು.
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು

ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗುವರು.
10ಸಜ್ಜನರುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ

ಆತನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಯ ಾಥರ್ವಂತರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
* 64:4: ನಿಭರ್ಯದಿಂದಅಥ ಾ ಅ ೌರವದಿಂದ. † 64:6: ಅವರು… ಬಹು ಕಷ್ಟ
ಅಥ ಾ, “ಅವರು ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ೕಜನೆಯಿದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ.
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65
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

ಾವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆವು.
2 ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು ಾತನೇ,

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
3ನಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಾರ ಾಗಿವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು.
4ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು

ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂ ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ೌ ಾಗ ್ಯದಿಂದ

ಾವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
5ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ,

ನೀತಿವಂತರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು;
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನೇ ಆ ಾರ.
6ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ.

ಆತನು “ ೌಯರ್” ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
7ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದಂಗೆಯನೂ್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸು ಾತನು
ದೇವರೇ.

8 ಭೂಲೋಕ ಾದ್ಯಂತದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಸೂ ೕರ್ದಯವೂ ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನವೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

9ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಲಕನು ನೀನೇ.
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಹದಗೊಳಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

ತೊರೆಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
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ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.
10ಉತಿ್ತರುವ ಹೊಲಗಳಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,

ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ,

ಎಳೆ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸು ಾತನು ನೀನೇ.
11 ಹೊಸ ವಷರ್ವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಸುಗಿ್ಗ ಂದಿಗೆ

ಆರಂಭಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.
ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸು ಾತನು ನೀನೇ.

12ಅರಣ್ಯವು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತ ಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಫಸಲಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

13ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.
ಕಣಿವೆಗಳು ಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಾಡು ಾ್ತ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯ ೕಷ ಾಡಿರಿ!
2ಆತನ ಹೆಸರಿನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
3ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

4ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.

5ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳುಅತ್ಯದು್ಭತ ಾಗಿವೆ!
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6ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣನೆಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಜನರು ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಪಡೋಣ.

7ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳಲು ಾರಿಗೂ ಆಗದು.

8ಜ ಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ.

9ನಮಗೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವವನೂ ಆತನೇ.

10 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸಿದನು.

11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ.
ನೀನು ನಮಗೆ ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದೆ;

12ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.

14 ಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ
ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

15 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

16ದೇವಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
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17 ಾನು ಆತನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆನು.

18ನನ್ನ ಶುದ್ಧಹೃದಯವನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

19ದೇವರು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.

20ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗದೆ,
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿದನು!

67
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು.

2ದೇವರೇ, ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಜನರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂ ಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಾಣಲಿ.

3ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

4ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾತನು
ನೀನೇ;

ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳು ಾತನು ನೀನೇ.
5ದೇವರೇ, ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!

ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!
6ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯುಮ ಾಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
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7ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ.

68
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.

ಆತನ ಶತು್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
2 ಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವಮೇಣದಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಾಶ ಾಗಲಿ.
3ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;

ಅವರುಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ!
4ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾತನಿಗೆ
ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಾಹು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!

5ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,
ಅ ಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾಲಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

6ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಿಗೆ ಸಂ ಾರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.

ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೋ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿಯುವರು.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
ನೀನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು,

8ಭೂಮಿಯೇ ಕಂಪಿಸಿತು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇ ಾಧಿದೇವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಆ ಾಶವೇ ಕರಗಿಹೋಯಿತು.

9ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಒಣಗಿ ಕೃಶ ಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವತು್ತ ಾಡಿದೆ.

10ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದರು.
ದೇವರೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ನೀನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವುಗಳನೆ್ನೕ
ನೀಡಿದೆ.

11ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅನೇಕರು
ಈ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲು ಹೋದರು:

12 “ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ!
ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಕುರಿಹಟಿ್ಟ ಳಗೆ ಇದ್ದವರೂ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಾಲು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಂ ಾರದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಹೊದಿಸಿರುವ
ಾರಿ ಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

14 ಸಲೊ್ಮೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಶತು್ರ ಾಜರುಗಳನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಅವರು ಸುರಿಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಮದಂತಿದ್ದರು.
15 ಾ ಾನ್ ಬೆಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಪವರ್ತ.
16 ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತವೇ, ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ನೀನು ಕೀ ಾಗಿ

ಾಣುವುದೇಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ
ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

17ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಲ ಾಂತರ ರಥಗಳಿವೆ.

18ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
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ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೇರಿ ಹೋದನು;
ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ಜನರಿಂದ

ಆತನು ಕಷ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೇಲೇರಿಹೋದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ

ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ.
19 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಾರವನು್ನ ಹೊರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವವನು ಆತನೇ.

20ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರಣದಿಂದ
ರ ಸುವನು.

21ದೇವರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸಗಳನೂ್ನ
ಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು.

22 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ ಾನು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಾ ಾನಿನಿಂದಲೂ

ಪಶಿ್ಚಮ* ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಲೂ ಶತು್ರವನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
23ಆಗ ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾಯಿಗಳುಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕು ್ಕತ್ತವೆ.”

24 ಇಗೋ, ದೇವರು ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಾಜ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ವಿಜಯದ
ಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

25ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಯಕರೂಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಾರಿಸುವವರೂ
ಸುತ್ತಲು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುವಯುವತಿಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

26ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
* 68:22: ಪಶಿ್ಚಮ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸಮುದ್ರ.”
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!
27 ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಲಿ್ಲ

ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಲವಿದೆ;
ಅದರ ನಂತರಯೆಹೂದನಮ ಾಕುಲವಿದೆ.
ಅದರನಂತರಜೆಬುಲೂನ್ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಕುಲಗಳ ಾಯಕರು
ಇ ಾ್ದರೆ.

28ದೇವರೆ, ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಲಪ್ರ ೕಗವನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

29 ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

30 ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸು.

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ “ಹೋರಿಗಳು” ಮತು್ತ “ಹಸುಗಳು”
ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡು.

ನೀನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.

31 ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ
ಾಡು.

ದೇವರೇ, ಇಥಿ ೕಪಿಯದವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಾಡು.

32ಭೂ ಾಜರುಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!

33 ದೇವರಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ! ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದಿರುವ ಆತನು
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ರ ಾಶ್ವರೂಢ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ
ಾಡುವನು.

ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
34ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಾಂಭೀಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಶ್ರಯ ಾಗಿದೆ.
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ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಆ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.
35 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು

ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ

ದಯ ಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

69
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

ನನ್ನ ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ನೀರು ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಲೆ ಸಿಕು ್ಕತಿ್ತಲ್ಲ;

ಆಳ ಾದಮರಳಿನೊಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಶತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸಿ
ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಾಡಿದರು.

5ದೇವರೇ, ಾನೇನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿನಗೆಮರೆ ಾಡಲು ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.
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6 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗೆ
ನನಿ್ನಂದ ಾಚಿಕೆ ಾಗದಿರಲಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಾಧಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ
ಅವ ಾನ ಾಗದಿರಲಿ.

7 ಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಾಯಿಯಪುತ್ರರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಕೀಯನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತರೆ.

9ನಿನ್ನ ಆಲ ಾಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವಜನರಿಂದನನಗೆಅಪ ಾನ ಾಗುತಿ್ತದೆ.

10 ಾನು ಅಳು ಾ್ತ ಉಪ ಾಸ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಅದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

11 ಾನು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಾದೆಯ ಾ ಾಯಿತು.

12ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವರು.
ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡನು್ನ ರಚಿಸುವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ಾ ಾದರೋ, ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಲ ಇದೇ.

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.

14ನನ್ನನು್ನ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಿಂದಮೇಲೆತು್ತ;
ಮುಳುಗಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.

ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಈಆಳ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

15ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳವು ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
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16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆಉತ್ತರಿಸು.

ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಸ ಾಯ ಾಡು.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

18ಬಂದು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ರ ಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸು.

19ನನ್ನ ಾಚಿಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ.

20ಅವ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿದೆ!
ಾನು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಾಯುವಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀ ಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಾರೈಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ವಿಷ, ಆ ಾರವಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಹುಳಿರಸ, ಾ್ರ ಾರಸವಲ್ಲ.

22 ಅವರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾರ, ಾನೀಯಗಳು ಅವರಿಗೆ
ವಿಷ ಾಗಲಿ.

23ಅವರು ಕುರುಡ ಾಗಲಿ;ಅವರ ಬೆನು್ನಗಳು ಗೂ ಾಗಲಿ.
24ನಿನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ.
25ಅವರಮನೆಗಳು ಬರಿ ಾಗಲಿ;

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಸಿಸದಂ ಾಗಲಿ.
26ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು. ಆಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿ ಾದ ನೋವುಗಳು, ಾಯಗಳು ಅವರ ಆಡಿಕೆಗೆ
ಾರಣ ಾಗುವವು.

27ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
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ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡಬೇಡ.
28ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

ನೀತಿವಂತರ ಹೆಸರುಗ ಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಜೀವ ಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಬೇಡ.

29 ಾನು ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ರ ಸು!

30 ಾನು ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವೆನು;
ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆ ಂದಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

31ಇದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋರಿಗಳ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾದದು್ದ.

32ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದ ಬಡವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

33ಯೆಹೋವನು ಬಡವರಿಗೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

34ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವೇ,
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

35ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ರ ಸುವನು!
ಆತನುಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.

ಆತನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು!
36 ಆತನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು.

70
ಾಪ ಾಥರ್ನೈವೇದ್ಯ. ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಡು. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
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2ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರು
ನಿ ಾಶೆಗೊಂಡು ಅಪ ಾನ ಹೊಂದಲಿ.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

3ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವವರು
ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

4ನನ್ನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ

ಕೊಂ ಾಡಲಿ.
5 ಾ ಾದರೋ ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ!

ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಲ್ಲವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.

ಯೆಹೋವನೇ ತಡ ಾಡಬೇಡ!

71
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಎಂದಿಗೂ ಆ ಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.
2 ನೀನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆ;

ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವೆ.
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿರು.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆ ಾಪಿಸು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
4ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ

ಕೂ್ರರ ಾದ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
5ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ

ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಯೂ ಭರವಸವೂಆಗಿರುವೆ.
6 ಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಾನು ಜನಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

7 ಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಆ ಾರ.

8 ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

9ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
ಬಲವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

10ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

11 “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ;
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

12ದೇವರೇ, ನನಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!

13ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು!

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ
ಾಚಿಕೆಯೂಅವ ಾನವೂಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

14 ಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ.

15ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ
ಾನು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ಅವುವಣಿರ್ಸಲ ಾಧ್ಯ ಾಗಿವೆ.

16 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

ನಿನೊ್ನಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆನು.
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17ದೇವರೇ, ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆಉಪದೇಶಕ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಾನು ವೃದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ; ನನ್ನ ಕೂದಲೂ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನೂ್ನ ಮುಂದಿನ
ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

19ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ.

20ನನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಿದೆ.

ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಾನೆಷೆ್ಟೕ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ
ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾತನು ನೀನೇ.

21ನೀನು ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
22 ಾನು ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಭಜಿಸುವೆನು.

23ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಾ್ರಣವುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

24ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಬಗೆ್ಗ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸೋತುಹೋಗಿ
ಅವ ಾನಕಿ್ಕೕ ಾಗುವರು.
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72
ರಚನೆ ಾರ: ಸೊಲೊ ೕನ.
1 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಾಜನಿಗೆ

ಕಲಿಸಿಕೊಡು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕು ಾರನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು.

2ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ
ತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

3ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ,
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂನೆಲೆಸಿರಲಿ.

4 ಾಜನು ಬಡವರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿ; ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಾಜನು ದಂಡಿಸಲಿ.
5ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ

ಜನರು ಾಜನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ;ಅವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿ.
6ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಮಳೆಯಂತೆಯೂ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಹಿತ ಾದ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರು.

7ಅವನ ಆಡಳಿತದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿ.
ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ.

8ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಬಹುದೂರದ
ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.

9ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಅವನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.

10 ಾಷೀರ್ಷಿನ ಾಜರುಗಳೂಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳವರೂಅವನಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ಸೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಾಜರುಗಳು ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಲಿ.
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11ಅರಸರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಜನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಜ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ.

12ನಮ್ಮ ಾಜನು ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಾಜನು ಬಡವರಿಗೂ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಸ ಾಯ

ಾಡುವನು.
13ಬಡವರೂ ಅಸ ಾಯಕರೂ ಅವನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಾಜನು ಅವರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
14 ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸುವನು.

ಆ ಬಡವರ ಜೀವಗಳು ಾಜನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.
15 ಾಜನು ಬಹು ಾಲ ಾಳಲಿ!

ಅವನಿಗೆ ಶೆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂ ಾರವು ಬರಲಿ.
ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.

16ಹೊಲಗಳುಯಥೇಚ್ಚ ಾಗಿ ಾನ್ಯಬೆಳೆಯಲಿ.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

ಹೊಲಗಳು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಫಲವ ಾ್ತಗಿರಲಿ.
ಬಯಲುಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತಿ ಾಗಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

17 ಾಜನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ.
ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

18ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಅಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಾಡಬಲ್ಲನು!

19 ಆತನ ಪ್ರ ಾವಪೂಣರ್ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!

ಆತನಮಹಿಮೆಭೂಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
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ಅಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!
20 (ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡವು.)

ಮೂರನೆ ಾಗ
73

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73-89)
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ನಿಜ!

ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ!
2ಆದರೆ ನನ್ನ ಾಲುಗಳುಜಾರಿದವು;

ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ತಪಿ್ಪದವು.
3ದುಷ್ಟರ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಗೊಂಡೆನು.
4ಅವರು ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.*
5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.
6ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ವುಅವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಾಗಿದೆ;

ದೆ್ವೕಷವುಅವರಿಗೆಉಡು ಾಗಿದೆ.
7ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೊಬಿ್ಬವೆ;

ಅವರಮನಸು್ಸ ದುಷ ್ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತದೆ.
8 ಅವರು ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ

ಾ ಾಡುವರು.
* 73:4: ಅವರು ಹೋ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರಮರಣವು ನಿ ಾರ್ಧಕ ಾಗಿದೆ.”
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ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾದಅವರುಬೇರೆಯವರಮೇಲೆಬ ಾ ಾ್ಕರ ನಡೆಸಲು
ಸಂಚು ಾಡುವರು.

9ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,
ಾವೇ ಭೂಮಿಯಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

10ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಮಕ್ಕಳೂಅವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿಯುವರು;
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುವರು.

11 “ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಆ ದುಷ್ಟರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

12ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ದುಷ್ಟರೇ ಸರಿ!
ಆದರೂ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವುಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

13ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನೇಕೆ ನಿಮರ್ಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾನೇಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?

14ದೇವರೇ ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆ.

15ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

16 ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ

ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಕರ ಾಗಿತು್ತ.
17ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದಮೇಲೆ

ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಯಿತು.
18ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

ಅವರು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಾಶ ಾಗುವರು.
19ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು,

ಆಗ ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಾಶ ಾಗುವರು.
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ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳುಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಅವರು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವರು.

20ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ
ಮರೆತುಬಿಡುವ ಕನಸಿನಂತಿ ಾ್ದರೆ ಆ ಜನರು.

ಾವು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾಣುವ ಾಕ್ಷಸರಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸುವೆ.

21-22 ಾನು ಬಹು ಮೂಢ ಾಗಿದೆ್ದ.
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ದುಷ್ಟರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆ.

ದೇವರೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು;
ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದನು!
ಾನು ಮೂಢ ಪಶುವಿನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆನು.

23ಆದರೂ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊ.

24ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು.
ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊ.

25ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾರನು್ನ ಬಯಸಲಿ?

26ನನ್ನ ಹೃದಯವೂದೇಹವೂ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ
ನನ್ನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವೆ.

27ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವೆ.

28ನನ ಾದರೋ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಾಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
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ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಲು
ಬಂದಿರುವೆ.

74
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ ಾ?

ನಿನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
2 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊ.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ. ಾವು ನಿನ್ನವರೇ.

ನೀನು ಾಸಿಸಿದ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
3ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸು.

ಶತು್ರವು ಾಶ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.

4ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳುಯು ಾ್ಧಭರ್ಟ ಾಡಿದರು.
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಾರೋಹಣ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಯವನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದರು.

5ಶತು್ರ ಸೈನಿಕ ಾದರೋ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ
ಕಳೆ ಕೀಳುತಿ್ತರುವ ಜನರಂತಿ ಾ್ದರೆ.

6ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದಲೂ
ಮಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದರು.

7ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ ಾಡಿದರು.
ಆ ಆಲಯವುನಿನ್ನ ಾಮಘನತೆ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತ್ತ ಾ್ಲ!

8ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಲು ಶತು್ರಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

9ನಮ್ಮ ಾವ ಚಿಹೆ್ನಗಳೂ ನಮಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಾರಿಗೂ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋಚುತಿ್ತಲ್ಲ.
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10 ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು?

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?
11ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?

ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿರುವಿಯ ಾ್ಲ!

12ದೇವರೇ, ಬಹು ಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಜ.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ನೀನು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.

13ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಾತನು
ನೀನೇ.

ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ
ಾಕಿ ಾತನು ನೀನೇ.

14 ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕಿ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.

15ತೊರೆಗಳೂನದಿಗಳೂಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡು ಾತನು ನೀನೇ.
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸು ಾತನೂ ನೀನೇ.

16 ನೀನು ಹಗಲನೂ್ನ ಾತಿ್ರಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನನೂ್ನ ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು ನೀನೇ.
17ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

ಬೇಸಿಗೆ ಾಲವನೂ್ನ ಚಳಿ ಾಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
18ದೇವರೇ, ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ವೈರಿಯು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಅವ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!
ಆಮೂಖರ್ರು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ.

19 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ರಣಿಗಳು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಬಡಜನರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
20ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
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ಈ ದೇಶದ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

21ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಕೇ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಡಜನರೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

22ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ಹೋ ಾಡು!
ನಿನಗೆ ಸ ಾಲೊಡಿ್ಡದ ಆ ನಿಂದಕರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ!

23ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.

75
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತ ್ತತಿಸುವೆವು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಾಮಿಪ್ಯದಲಿ್ಲರುವೆ;

ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

2 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ತಕ್ಕ
ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆ;
ಾನು ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆ.

3ಭೂಮಿಯು ಅದರಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತದೊಡನೆ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಭೂಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸು ಾತನು ಾನೇ.

4-5 “ಗವಿರ್ಷ್ಠರೇ, ‘ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ದುಷ್ಟರೇ, ‘ಅಹಂ ಾರ
ಪಡಬೇಡಿ!

ಸೊಕಿ್ಕನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಬೇಡಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

6ಭೂಲೋಕದ ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡ ಾರದು.
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7 ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ದೇವರೇ.
ಾರನು್ನ ಉ ಾ್ಧರ ಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾತನು ದೇವರೇ.

ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವನು; ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಅವನತಿಗಿಳಿಸುವನು.

8ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾತೆ್ರಯಿದೆ.
ಆ ಾತೆ್ರಯು ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

ಆತನು ದಂಡನೆಯೆಂಬ ಆ ವಿಷ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಯುವನು;
ದುಷ್ಟರು ಕೊನೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು!

9 ಾನು ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

10ದುಷ್ಟರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು.

76
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಪ.
1ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ ಸರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆತನ ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
2ಆತನ ಗು ಾರವು ಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.

ಆತನ ಆಲಯವುಸಿ ೕನ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿದೆ.
3ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ

ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ಇತರ ಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

4ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದುಬರು ಾಗ ನೀನು
ತೇ ೕಮಯ ಾಗಿರುವೆ.
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5 ಆ ಸೈನಿಕರು ಾವೇ ಶಕಿ್ತವಂತರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ
ಅವರು ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

6 ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಗದರಿಸಲು
ರ ಾಶ್ವಗಳ ಸೇನೆಯುಮೂಛೆರ್ಗೊಂಡಿತು.

7ದೇವರೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರನೇ ಸರಿ!
ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರು ಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರು
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?

8ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದನಿಂತು
ತನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

9ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೀ ಾರ್ನ ನೀಡುತಿ್ತರಲು
ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಾಯಿತು.

10 ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವರು;

ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸು ಾಗ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು.

11ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಸವರ್ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.
12ಆತನು ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

77
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1 ಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು.
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ದೇವರೇ, ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ರೆಯಿಡುವೆನು, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು;

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸ ಾ ಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3 ಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸು ಾ್ತ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.

ಆದರೂ ನನಿ್ನಂ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
4ನೀನು ನನಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಾನು ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

5ಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ೕಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
6 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;

ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆನು.

7 ಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು:
“ನಮ್ಮಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತಂ ಾದರೂ ಅಪೇ ಸುವನೇ?

8ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾತ್ಸಲ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತೇ?
ಆತನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಮತೆ್ತಂದೂ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9ದೇವರು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನಕನಿಕರವುಬದ ಾವಣೆಹೊಂದಿಕೋಪ ಾಗಿರುವುದೇ?”

10 ಬಳಿಕ ಾನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ: “ಮಹೋನ್ನತ ಾದ
ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನೇ?”

ಎಂಬುದೇ ನನ್ನನು್ನ ಾಡಿಸುವ ಪ್ರಶೆ್ನ.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 77:11 cxxxvii ಕೀತರ್ನೆಗಳು 77:20

11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
12ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.
13ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆಮಹತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
14ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ.

ನೀನು ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
15ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.

ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ನೀನು
ರ ಸಿದೆ.

16ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡವು.
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು.

17ದಟ್ಟ ಾದ ಕಪು ್ಪ ೕಡಗಳುಮಳೆಗರೆದವು.
ಜನರಿಗೆಮೇಘಮಂಡಲದಿಂದ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಾಣಗಳು ಆ ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಾರಿದವು.

18ಬಿರು ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು.
ಭೂಮಿಯು ಅ ಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ ಾಡಿದೆ;
ಆಳ ಾದ ಜಲ ಾಶಿಗಳನು್ನ ಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯ
ಗುರುತು ಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ೕಶೆಯನೂ್ನ ಆರೋನನನೂ್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.
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78
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;

ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಿರಿ.
2 ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಾಮ್ಯರೂಪ ಾಗಿಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;

ಪೂವರ್ ಾಲದ ಗೂ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು.
3 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವಿ ಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
4 ಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

ಾವೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇಳು ಾ್ತ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

5 ಆತನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ
ಎಂದು ಆತನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

6 ಹೊಸ ತಲೆ ಾರುಗಳವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾ ಾಗ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.

ಹೀಗೆ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವರು.

7ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.
ದೇವರಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

8ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ,
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ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಂಡ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರುಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

10 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆತನಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
11 ದೇವರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

12ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

13 ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಾಟಿಸಿದನು.

ಅವರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಬಲ ಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

14ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ೕಡದಿಂದಲೂ
ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

15 ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಅವರಿಗೆ
ಾಗರದಿಂದಲೋ

ಎಂಬಂತೆ ನೀರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.
16ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನು್ನ

ನದಿಯಂತೆ ಬರ ಾಡಿದನು.
17ಆದರೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
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ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಆತನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ
ಬಂದರು.

18ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಪರೀ ಗೊಡಿ್ಡದರು.

19ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ?

20 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ ನೀರು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ
ಹೊರಬಂದದೆ್ದೕನೊ ನಿಜ!

ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಆತನು ಾಕೋಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
22 ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
23ಆಗ ಆತನುಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವಮೇಘಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು,

ಅವರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಮನ್ನವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಸಿದನು.
24ಆ ಾಶದ ಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದು

ಆ ಾಶದ ಉ ಾ್ರಣದಿಂದ ಾನ್ಯವು ಸುರಿದಂತೆ ಮನ್ನವು
ಸುರಿಯಿತು.

25ಜನರು ದೇವದೂತರ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು.
ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಆ ಾರವನು್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.

26ಬಳಿಕಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.

ಆಗ ಾವಕಿ್ಕಗಳುಮಳೆಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.
27ಆತನು ತೇ ಾನಿನಿಂದ ಾಳಿಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ

ಪ ಗಳು ಸಮುದ್ರದಮರಳಿನಷು್ಟ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.
28ಪ ಗಳು ಾಳೆಯದಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ,
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ಆ ಜನರ ಗು ಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೆ ಾ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
29ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇರಳ ಾಗಿತು್ತ.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು
ಾಡಿದರು.

30ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾವಕಿ್ಕಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ದಲೇ
ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

31 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಆತನು ಾವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು.

32ಆದರೂ ಅವರು ಾಪ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು.
ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.

33ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಅವರ ಅ ೕಗ್ಯ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆ
ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.

34ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ದೇವರು ಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ,
ಉಳಿದವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

35ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರು

ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
36ಆದರೆ ಅವರುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರದೆ ಸು ಾ್ಳಡಿದರು.
37ಅವರ ಹೃದಯಗಳುಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸಿದನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯು ಾ್ತ ಬಂದನು;
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ಾನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.
39ಅವರು ಕೇವಲಮನುಷ ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಜನ ಾದರೋ ಬೀಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾರದ
ಾಳಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ.

40ಅ ್ಯೕ, ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ
ದಂಗೆಎದ್ದರು.

ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
41ಪದೇಪದೇ ಅವರು ಆತನ ಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
42ಅವರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

43ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಸೋನ್ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

44ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು!
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

45ಆತನು ಹಿಂಡುಹಿಂಡು ಹುಳಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದವು.

ಆತನು ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವುಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದವು.

46ಆತನು ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ
ಇತರ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

47ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆತನು ಆಲಿಕಲು್ಲ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು;

ಅವರ ಮರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಮಂಜುಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು.

48ಆತನು ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ
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ಅವರ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಲೂ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

49 ಆತನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸಂ ಾರ ದೂತರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

50ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬದುಕದಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.
ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಾವನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು.

51 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಾಮನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ
ಆತನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

52ಬಳಿಕ ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

53ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಸುರ ತ ಾಗಿಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಜನರು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

54ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿಗೂ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

55 ಆ ಾಡಿನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಲುಕೊಟ್ಟನು;

ಆ ಾಡಿನಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
56 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ

ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
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ಅವರು ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
57 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರು; ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ

ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.
ತಿರುಗು ಾಣದಂತೆ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

58 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ಆತನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದರು.

59ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು,
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು!

60 ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಆತನು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಸ ಾಡಿದು್ದ ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ.
61ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.

ಶತು್ರಗಳು ಆತನ “ಸುಂದರ ಾದ ಆಭರಣವನು್ನ”
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

62ಆತನುತನ್ನ ಜನರಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿದನು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಮರಣ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

63ಯುವಕರು ಬೆಂಕಿಯ ಾ ಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿ ಾಹಗೀತೆಯನು್ನ

ಾಡಲಿಲ್ಲ.
64 ಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು,

ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
65 ಕೊನೆಗೆ, ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೂ

ಅಮಲಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕನಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ಎದ್ದನು.

66ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು ಸೋಲಿಸಿದನು.
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ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯನಿಂದೆಗೆ
ಗುರಿ ಾಡಿದನು.

67ಆದರೆ ಆತನು ೕಸೇಫನ ಕುಲವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಕುಲವನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

68ಆತನುಯೆಹೂದಕುಲವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯಚೀ ೕನ್ಪವರ್ತವನೆ್ನೕಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

69ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಆ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿದನು.

70 ಆತನು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

71 ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡುವ
ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ

ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸುವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

72 ಾವೀದನುಯ ಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಬಹು ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

79
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ,ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

2 ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಪ ಗಳಿಗೆ ಆ ಾರ
ಾಡಿದರು.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾಕಿದರು.
3 ರಕ್ತವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳಲು ಾರೂಉಳಿದಿಲ್ಲ.
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4ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯದೇಶಗಳವರು ನಮಗೆಅವ ಾನ ಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು ಾ್ತ
ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.

5ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯುಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

6ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ
ೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.

7 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.

8 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.

ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರು!
ನೀನು ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿರುವೆ!

9ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗೋಸ ್ಕರ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

10 ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ? ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರನೇ?”

ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.
ದೇವರೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ

ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
11ದಯವಿಟು್ಟ, ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಗೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು!

ಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಡು.
12 ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಾಡಿದ

ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ದಂಡಿಸು.
ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
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13 ಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನೀನು ಾಲಿಸುವಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

80
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ,

ೕಸೇಫನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತೆ ನಡೆಸು ಾತನೇ,
ಕೆರೂಬಿ ದೂತರಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರು ಾತನೇ,

ಕಿವಿಗೊಡು. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.
2 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ

ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸಗೂ
ತೋರಿಸು.

ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
3ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.

ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು! ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು!
4 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ?

5ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿರುವ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀ ಾಗಿದೆ.

6 ಸುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾರಣವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿರುವೆ.

ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
7ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
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8ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಸಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಬೇರೆ ಜನರನು್ನ ಈ ಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ

“ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ.
9 “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದ ಾಡಿದೆ.

ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಬಲ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

10ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
ಅದರ ಎಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು
ಕವಿದುಕೊಂಡವು.

11 ಅದರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.

ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.

12ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ನೀನು
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?

ಈಗ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಾಡುಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

14ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಸಂರ ಸು.

15ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀನು ನೆಟ್ಟ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಎಳೆ ಸಸಿಯನು್ನ* ನೋಡು.

* 80:15: ಎಳೆ ಸಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಮಗನು.”
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16 ನಿನ್ನ “ ಾ್ರ ಾಲತೆ”ಯು ಒಣಗಿದ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.

ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಾಶ ಾಡಿದೆ.
17ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ† ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಜನರ‡ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚು.
18ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸು.
ಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು, ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವೆವು.

19 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ,

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

81
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರದ ಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಾಡಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
2 ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸ ಾರಂಭಿಸಿರಿ;

ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ.
ಇಂ ಾದ ಾಪ್ರ್ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿರಿ.

3ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಜಾ ಾಲ ಾದ
ಪೂಣಿರ್ಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿರಿ.

4ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿದೆ.
ಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

† 80:17: ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾತನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವನ.”
‡ 80:17: ಜನರ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನರಪುತ್ರ.”
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5ಆತನು ೕಸೇಫನನು್ನ*ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ ಾಷೆಯನೆ್ನೕ!
6 ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಹೊರೆಯನು್ನ

ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು.
ಕೆಲಸ ಾರರ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ಬಿ ಾಕುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.

7ನೀವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.
ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ಾನು ಾ ೕರ್ಡದಲಿ್ಲ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆರೀ ಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರೀ ಸಿದೆನು.”

8 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕಿವಿಗೊಡು!
9ಪರದೇಶದವರು ಆ ಾಧಿಸುವ

ಾವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನಪೂಜಿಸಬೇಡ.
10ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಾನೇ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಾಯನು್ನ ತೆರೆ,

ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.

11 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಲೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಡಿತು.

* 81:5: ೕಸೇಫ್ ಇಲಿ್ಲ ಇದರ ಅಥರ್: ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು.
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13 ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸಿದರೆ,

14ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

16 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯನು್ನ
ಒದಗಿಸುವನು.

ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ
ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗುವ ತನಕ ಕೊಡುವನು.”

82
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ* ನಿಂತುಕೊಂಡು

ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವನು.
2 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀಪುರ್

ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?”

3 “ಅ ಾಥರಮತು್ತ ಬಡಜನರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸಿರಿ.
ಅ ಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಬಡವರ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ ಸಂರ ಸಿರಿ.

4ಬಡವರಿಗೆಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರ ಸಿರಿ.

5 “ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
* 82:1: ದೇ ಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಯಕರುಗಳ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕಸಲ, ಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜರುಗಳನು್ನ
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಾವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವುಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ!”

6 ಾಯಕ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ದೇವರುಗಳು. ನೀವು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಪುತ್ರರು.

7ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ.
ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ.”

8ದೇವರೇ ಎದೆ್ದೕಳು! ನೀನೇ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿರು!
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಾಯಕ ಾಗಿರು!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಆ ಾಫ.
1ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾತ ಾಡು.

2 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚು
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲಿ ಾ್ದರೆ.
3 ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ

ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರು ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

4 ಅವರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ: “ಬನಿ್ನರಿ, ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡೋಣ.

ಆಗ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು.”
5ನಿನಗೂ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೂ್ಕ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಾ್ದರೆ.
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6-7 ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಎದೋಮ್ಯರು, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು,
ೕ ಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಗಿ್ರೕಯ ಸಂತತಿಯವರು,

ಗೆ ಾಲ್ಯರು,ಅ ್ಮೕನಿಯರು,ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತು್ತ ತೂರ್ ಸಂ ಾ್ಥನದವರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.

8ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

9ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಾಬೀನನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸು.

10ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳು ನೆಲದಮೇಲೆ ಕೊಳೆತುಹೋದವು.

11ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನುಓರೇಬ್ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇಅವರಿಗೆ

ಾಡು.
ನೀನು ಜೇಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೆ ಾಡು.

12 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

13 ಾಳಿಗೆ ತೂರಿಹೋಗುವ ಟಕುಬೇರಿನ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಾಡು.

ಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಚದರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸು.
14 ಾಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ

ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡು.

15 ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋಗು.

ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ನಡುಗಿಸು.
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16 ಯೆಹೋವನೇ, ಾವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡು;

ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವರು.
17ಅವರನು್ನ ಭಯವೂ ಾಚಿಕೆಯೂ ಕವಿದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿ.

ಅವರು ಅವ ಾನಗೊಂಡು ಾಶ ಾಗಲಿ.
18ಆಗ ಅವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಯೆಹೋವನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ

ದೇವರೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.

84
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಎಷೊ್ಟೕ

ರಮ್ಯ ಾಗಿದೆ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು

ಾತುರಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಂ ಾಂಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು

ಬಯಸುತಿ್ತವೆ.
3ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ,

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗೂ ಾರಿ ಾಳಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮರಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

4ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವರು.

5ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಾಗ ್ಯವಂತರು.
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6 ಒರತೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವ ಾ ಾ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು.

ಮುಂ ಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿಂದ
ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.

7ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಚೀ ೕನಿಗೆ
ಬರುವರು.

8ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

9ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

10ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವಿರ ದಿನಗಳಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವಿರುವುದೇಉತ್ತಮ.

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿರುವುದೇ
ಉತ್ತಮ.*

11ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಮಹಿ ಾಪೂಣರ್ ಾದ
ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.†

ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.

* 84:10: ದುಷ್ಟರ … ಉತ್ತಮ ಅಥ ಾ “ದುಷ್ಟರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿ ಬೇಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.”
† 84:11: ಸಂರಕ್ಷಕನೂ… ಾಜನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸೂಯರ್ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿ.”
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12 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರು
ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

85
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆತೋರು.

ಾಕೋಬನ ಜನರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ.

2ನಿನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು!
ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

3ನಿನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
ಉಗ್ರ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ.

4ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.

5ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾಲ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ ಾ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲತ ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೋಪವನು್ನ
ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಾ?

6ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸ ಾಡು!
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

8ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಾಂತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಆತನು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಢಜೀವನಕೆ್ಕ ಹೋಗಕೂಡದು.
9ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ರ ಸುವ ಾಲ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
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ಾವು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ೌರವದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವ ಸಮಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ.

10ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯೂ ಸ ಾ ಾನವೂಅವರಿಗೆಮುದಿ್ದಡುತ್ತವೆ.

11ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವರು.
ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.*

12 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಒದಗಿಸುವನು.

ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.
13ನೀತಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ

ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

86
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.

1 ಾನು ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ,ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆಕಿವಿಗೊಡು;ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರಿಸು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಾನುನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು! ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸು!
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ಾನು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕರುಣಾಮಯನೂಆಗಿರುವೆ.

* 85:11: ನಿ ಾಸಿ … ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಷ್ಠತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಉದಯಿಸುವುದುಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯತನವುಆ ಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದು.”
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ನಿನ್ನ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿ.

6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.
ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಆಪತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಾಡಿರುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾರೂ

ಾಡ ಾರರು.
9ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ನೀನೇ.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲಿ.

10 ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವೆ! ನೀನು
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತ ಾಗಿರುವೆ!

ನೀನೇ, ೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು!
11ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

ಾನು ಜೀವಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
12 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವೆನು!

13ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.

14ದೇವರೇ,ಅಹಂ ಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.
ಕೂ್ರರಜನರು ಗುಂಪುಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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15ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರವೂದಯೆಯೂಉಳ್ಳ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

16ನನ್ನ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮಗನನು್ನ ರ ಸು.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಲಿರುವ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಸೂಚನೆ ಂದನು್ನ ತೋರಿಸು.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿ ಾಶ ಾಗುವರು.
ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ

ಾಡಲಿರುವಿಯೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

87
ತುತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
1 ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಗಳ

ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
2ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನಿನ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

3 ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.

4ದೇವಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲಯೂ ತೂರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇಥಿ ೕಪಿಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

5ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
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6ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹುಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳವು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

7 ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುವರು.
“ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದುಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೇ”ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವರು.

88
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆ ಾರರು: ಕೋರಹೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ
ಹೇ ಾನ.
1ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಕೊಡು.

ಕರುಣೆಗೋಸ ್ಕರ ಾನಿಡುವ ರೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
3ನನ್ನ ಜೀವವು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

ಮರಣವು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿದೆ.
4ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸತ್ತವನಂತೆಯೂ

ಬದುಕ ಾರದ ಬಲಹೀನನಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
5ಸತ್ತವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕು.

ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಶವದಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತ ಜನರಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನಿ್ನಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾಲನೆಯಿಂದಲೂ
ದೂರ ಾದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

6ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರುವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿರುವೆ.

7ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
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ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ.

8ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ಹೊಲೆ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೂರ

ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ ಬೀಗ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಹೊರಗೆ

ಹೋಗ ಾರೆನು.
9 ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!

10 ಯೆಹೋವನೇ, ಸತ್ತ ಜನರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆ ಾ?

ಇಲ್ಲ! ದೆವ್ವಗಳು ಎದು್ದನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತ್ತವೆ ೕ?
ಇಲ್ಲ!

11 ಸತ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡ ಾರರು.

ಸತ್ತವರು, ಸತ್ತವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡ ಾರರು.

12 ಸತು್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡ ಾರರು.

ಸತ್ತವರು, ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡ ಾರರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವುದೇಕೆ?

15 ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ಾಯಿಲೆಯವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾನು
ನಿಸ್ಸ ಾಯ ಾಗಿರುವೆ.

16ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ.

17 ಾಧೆಗಳೂ ನೋವುಗಳೂ ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
ಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ನೋವುಗಳಿಂದಲೂ ಮುಳುಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ
ದೂರ ಾಡಿದೆ.

ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಂದೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

89
ರಚನೆ ಾರ: ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಏ ಾನ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು!
2ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆ ಾಶಗಳಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.

3 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿದೆನು;ಅದೇನೆಂದರೆ,

4 ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾ ಾ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು.’ ”

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಆ ಾಶಮಂಡಲವು
ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದೆ.
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ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು
ಾಡಿಕೊಂ ಾಡುವುದು.

6ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವನೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನನಲ್ಲ.
ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಾಗದು.

7ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಆದೇವದೂತರೆ ಾ್ಲ ಆತನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರುವರು.

ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

8 ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣರ್ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವೆ.
9ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ.

ಅದರ ರೋಷದ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಾಂತಗೊಳಿಸುವೆ.
10ರ ಾಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.
11ದೇವರೇ, ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.

ಪ್ರಪಂಚವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು
ನೀನೇ.

12 ಉತ್ತರ, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು
ನೀನೇ.
ಾಬೋರ್ ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

13ದೇವರೇ, ಬಲವು ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲವುಮ ಾ ಬಲವೇ ಸರಿ!
ಜಯವಂತೂ ನಿನ್ನದೇ!

14 ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಾ್ಯಯದ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
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ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ
ಸೇವಕರುಗ ಾಗಿವೆ.

15 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
16ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
17ನೀನೇ ಅವರ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿರುವೆ.

ಅವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
18ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಮ್ಮ ಾಜನು.
19ನೀನು ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯುದ್ಧವೀರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು

ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
20ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.

ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ.
21ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ,

ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
22 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಶತು್ರವಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
23 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆನು.

ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷ ಾರಿದ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

24 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.
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25 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.

ಅವನು ನದಿಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು.
26ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
27 ಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.

ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.
28 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ ಾ ಾಲ

ಸಂರ ಸುವುದು.
ಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆ ಾಗದು.

29ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಆ ಾಶಗಳಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.

30ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

31 ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜನ ಸಂತತಿಯವರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅಲ ಸಿದರೆ,

32 ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಶಿ ಸುವೆನು.

ಅವರ ಅಪ ಾಧ ಾ್ಕಗಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವೆನು.
33 ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ

ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆನು.

34 ಾನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬದ ಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

35 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆನು.

ಾನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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36 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
37ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಆ ಾಶವೇ ಾ . ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಂಬಿಕೆಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.”

38 ಆದರೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ

ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.
39ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ

ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲದಮೇಲೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.
40ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದೆ;

ಅವನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದೆ.
41ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.

ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗುವವರು ಅವನಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.

42ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿರುವೆ.
ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

43ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಾಜನಿ ಾದರೋ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು
ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

44ನೀನು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

45ನೀನು ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಟಕುಗೊಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದೆ.

46ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮಗೆಮರೆ ಾಗಿರುವೆ?
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ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಉರಿಯುವುದೋ?

47ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
ಾವುಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಬದುಕಿ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.

48ಮರಣಹೊಂದದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರುವವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

49 ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋಯಿತು?
ಾವೀದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ!

50-51 ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಜನರು ಾಡಿದ
ಅವ ಾನವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಾಪಿಸಿಕೊ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಅವ ಾನಕರ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬೇ ಾಯಿತು.

ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನನು್ನ ಅವರು ಅವ ಾನ
ಾಡಿದರು!

52ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಾಲ್ಕನೆ ಾಗ
90

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 90-106)
ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ: ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆ.

1ಯೆಹೋವನೇ,ತಲತ ಾಂತರಗಳಿಂದಲೂನೀನೇನಮ್ಮ ಾಸ ಾ್ಥನ.
2ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲಿಂದಲೂ
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ಭೂಮಿಯೂ ಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ದೇವರು.

ಾ ಾಗಲೂ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದತನು ನೀನೇ! ಾ ಾಗಲೂ
ದೇವ ಾಗಿರು ಾತನೂ ನೀನೇ!

3ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡು ಾತನೂ ನೀನೇ;
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾತನೂ ನೀನೇ.

4 ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಗತಿಸಿಹೋದ
ನಿನೆ್ನಯಂತೆಯೂ ಾತಿ್ರಯಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

5ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಾಕುವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ; ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಾವು
ಇಲ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

ಾವು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
6ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಚಿಗುರತೊಡಗಿದರೂ
ಾಯಂ ಾಲದೊಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

7ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾವು ಾಶ ಾದೆವು.
ನಿನ್ನ ೌದ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

8ನಮ್ಮ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಬಟ್ಟಬಯ ಾಗಿವೆ.

9ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.

10 ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್; ಬಲಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಎಂಭತು್ತ
ವಷರ್.

ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.
ಬಹುಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ!

ಾವು ಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
11ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಪೂಣರ್ ಬಲವನು್ನ ಾರೂ ತಿಳಿಯರು.
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ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕೋಪದಷೆ್ಟೕ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ.

12ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು.
ಆಗ ಾವು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗುವೆವು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣವಿರಲಿ.

14ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತುಂಬಿಸು.
ಆಗ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

15ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬರ ಾಡಿದೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

16ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳಿ ಾಗಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾವು ನೋಡುವಂ ಾಗಲಿ.

17ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಲ ನೀಡಲಿ;
ನಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು ಸಫಲಪಡಿಸಲಿ.
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1ಮಹೋನ್ನತನ ರೆಹೊಕಿ್ಕರುವವನು

ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.
2 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ”
ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

3ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆ ಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ
ಮರಣಕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವವನು ಆತನೇ.

4ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿಯೂ ಕೋಟೆಯೂ
ಆಗಿದೆ.
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5ಇರುಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಾಣಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಬರುವ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಗಳಿ ಾಗಲಿ ನೀನು
ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

7ನೀನು ಾವಿರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೂ ಾಧ್ಯ ಾಗದು.

8ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

9 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ.
ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವುಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ.

10 ಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾವ ರೋಗಗಳೂ ಇರದು.

11 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಲು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸುವನು.

12ನಿನ್ನ ಾದಗಳು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ದೇವದೂತರುಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.

13ಸಿಂಹಗಳಮೇಲೆಯೂಮತು್ತ
ವಿಷಸಪರ್ಗಳಮೇಲೆಯೂ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡುವವನನು್ನ ರ ಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವೆನು.
15 ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.
ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

16ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
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ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು.”

92
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೂ

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದೂ
ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.

2-3 ಹತು್ತ ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ನುಡಿಸು ಾ್ತ

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವುದು
ಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಾವು ಹಷರ್ದಿಂದ ಾಡುವೆವು.
5ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಂತಹಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗದು.
6ನಿನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನರು ದಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಾವು ಾವುದನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಗದ
ಮೂಢರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

7ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆಯೂ ಬದುಕಿ ಾಯುವರು.
ಅವರ ನಿರಥರ್ಕ ಾಯರ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೊ ಸ ಾ ಾಲ ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದುವೆ.
9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲ ಾಶ ಾಗುವರು;

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವರು.
10ನನ್ನ ಾ್ನದರೋ ನೀನು ಾಡುಕೋಣ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿ ಾತನು ನೀನೇ.
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11ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಹೋರಿಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.

12-13ನೀತಿವಂತ ಾದರೋಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷದಂತಿರುವರು.

ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಗು್ಗ ಬಿಡುತಿ್ತರುವ ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳಂತಿರುವರು.

14ಅವರುಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಎಲೆಮರಗಳಂತೆ ಫಲಿಸುವರು.

15ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿರುವರು.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತಪು ್ಪ ಾಡನು.
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1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು.

ಆತನು ವೈಭವವನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರದಂತೆ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಂಪಚವೇ
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2ದೇವರೇ, ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇರು ಾತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ!
3ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳ ಶಬ್ದವು ರೆಯುತಿ್ತದೆ.

ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತವೆ.
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4ಬಿರು ಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳುಭೋಗರ್ರೆಯು ಾ್ತ
ಪ್ರಬಲ ಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವುಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು!

ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು!
2ಇಡೀಲೋಕದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ನೀನೇ.

ಅಹಂ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟಜನರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು?
4ಆಅಪ ಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು?
5ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
6ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ

ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವರು.

7 ಆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣದೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

8ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವುಮೂಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
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ನೀವು ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಾ ಾಗ?
ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಬಹು ದಡ್ಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
9 ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನಿಗೆ ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ?
10ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿ ಸು ಾತನು ದೇವರೇ.

ಜನರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.
11ಮನುಷ ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

12ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

13 ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ.

ದುಷ್ಟರು ಸ ಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರಲು
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಾ್ಯಯವು ನೀತಿ ಂದಿಗೆಮರಳಿ ಬರುವುದು.
ಆಗ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವರೂಯ ಾಥರ್ವಂತರೂ ಆಗುವರು.

16ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾರೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18ಯೆಹೋವನೇ,ಜಾರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ಆತನು ನನಗೆ ಆ ಾರ ನೀಡಿದನು.
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19 ಾನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ.

20 ದೇವರೇ, ೕಸ ಾರ ಾದ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಡ.

ಅವರು ಾನೂನನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.
21ಅವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ

ನಿರಪ ಾಧಿಗಳಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವರು.
22 ನನ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವ

ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ನನಗೆ
ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

23ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದಂಡಿಸುವನು.

ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ದುಷ್ಟ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ

ಾಶ ಾಡುವನು.

95
1ಬನಿ್ನರಿ, ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸೋಣ!

ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿರು ಾತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
2ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸುತಿ್ತ ಾಡೋಣ.

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡೋಣ.
3 ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನು ಮ ಾದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!

ಆತನು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
4ಭೂಮಿಯಆಳವೂಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಶಿಖರಗಳೂಆತನವೇ.
5ಸಮುದ್ರವು ಆತನದೇ,ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಆತನೇ.

ಭೂಮಿಯೂಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.
6ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.
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ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡೋಣ.
7ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರೇ.

ಆತನ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ ಇಂದೇ ಾವು ಆತನ
ಮಂದೆ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

8ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ನೀವುಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲಯೂ
ಮ ಾ್ಸ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದಂತೆ ಂಡತನ

ಾಡಬೇಡಿ.
9ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

ನನ್ನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
10ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾನುಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದನು,

ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಅವರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಾಡನು್ನ
ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು.”

96
1 ಯೆಹೋವನ ನೂತನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ

ಾಡಿರಿ!
ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಡಲಿ.

2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿರಿ! ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ! ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ

ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ!
3ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅ ೕಘ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ೕಗ ್ಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು.
5ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿವೆ.
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ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.

6ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂವೈಭವವೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯೂ ೌಂದಯರ್ವೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

7ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.

8ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
9 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಸುಂದರ ಾದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
10ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಆಳುವನು.

11ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ಸಂತೋಷಪಡು!
ಭೂಮಿಯೇ, ಉ ಾ್ಲಸಪಡು! ಸಮುದ್ರವೇ ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೇ, ಆನಂದ ೕಷ
ಾಡಿರಿ!

12 ಹೊಲಗಳೇ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ!

ಅರಣ್ಯದಮರಗಳೇ, ಾಡಿರಿಮತು್ತ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
13 ಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲುಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಲೋಕವನು್ನ ಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಆಳುವನು.

97
1ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತರುವನು! ಭೂಮಿಯು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

ದೂರ ದೇಶಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
2 ಾ ೕರ್ಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
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ನೀತಿಯೂ ಾ್ಯಯವೂಆತನ ಾಜ್ಯದ ಬಲ ಾಗಿವೆ.
3ಬೆಂಕಿಯು ಆತನಮುಂದೆ ಹೋಗಿ

ಆತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.
4ಆತನಮಿಂಚು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
5 ಾವರ್ ೌಮ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಬೆಟ್ಟಗಳುಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
6ಆ ಾಶಗಳೇ, ಆತನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಿ!

ದೇವರಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಲಿ!

7ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ “ದೇವರುಗಳ” ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚು್ಚವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವರು.
ಅವರ “ದೇವರುಗಳು” ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆ ಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

8ಚೀ ೕನೇ, ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡು!
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

9 ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ
ನೀನೇ.

ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.
10ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರನು್ನ ಕೆಡುಕರಿಂದ ರ ಸುವನು.

11 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೆಳಕೂ ಯ ಾಥರ್ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷವೂಪ್ರ ಾಶಿಸುತ್ತವೆ.

12ನೀತಿವಂತರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ!
ಆತನ ಬಲಗೈಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಹುವೂ

ಆತನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿವೆ.
2ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಜನರು

ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

4ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!

5 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿರಿ.

6ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಾಜ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ ೕಷ ಾಡಿರಿ!

7ಸಮುದ್ರವೂ ಭೂಮಿಯೂ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.

8ನದಿಗಳೇ, ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ!
ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಡಿರಿ!

9ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿರಿ,
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು* ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳು ಾ್ತನೆ.

* 98:9: ಆಳಲು ಅಥ ಾ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು
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99
1ಯೆಹೋವನೇ ಾಜನು!

ಜ ಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
2ಚೀ ೕನಿನಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು!

ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
3ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ.

ಆತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
4ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಾಜನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

ದೇವರೇ, ನೀತಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ.
ಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾದಪೀಠಕೆ್ಕ*ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.

6 ೕಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ದೇವರ ಾಜಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮುವೇಲನೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

ಅವರು ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರೆಂದೂ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವವನೆಂದೂಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆತನಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಕಡೆಗೆಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು!

* 99:5: ಾದಪೀಠ ಬಹುಶಃ, ಇದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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100
ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
1ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಯನ ಾಡಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡಿರಿ;

ಹಷರ್ಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ!
3ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ, ಾವು ಆತನವರು.
ಾವು ಆತನ ಜನರೂಮಂದೆಯೂಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4 ಕೃತಜ್ಞ ಾಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗ ಡನೆ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ,
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ.

101
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಾಡಿಹರಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಾಯನ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಮನೆಯಲೂ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಾ ಾಗ?

3ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವವರು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
ಾನು ಅವರಂತೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ!

4 ಾನು ನಿನಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವೆನು;
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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5ನೆರೆಯವನ ಕುರಿತು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಾನು ತಡೆಯುವೆನು.

ಗವರ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ

ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

6ನಂಬಿಗಸ್ತರಿ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧರು ಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರಲು ಾಧ್ಯ.

7 ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಗೆ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

8ಈದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಓಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

102
ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲರುವವನ ಾ್ರಥರ್ನೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಡುವ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರು ಾಗ ನನಗೆ

ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು.

3ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

4 ಾನು ನಿಬರ್ಲ ಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನುಊಟವನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.
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5ದೀಘರ್ ದುಃಖದಿಂ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

6ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಾನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯೂ ಾರದು.
ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಏ ಾಂಗಿ ಾದ ಪ ಯಂತೆ

ಾನಿದೆ್ದೕನೆ.
8ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಡಿ ಶಪಿಸುವರು.
9ನನ್ನ ದುಃಖವೇ ನನಗೆ ಆ ಾರ ಾಯಿತು.

ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಾನೀಯದೊಳಗೆ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕತಿ್ತದೆ.
10ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ!

11ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಾನು ಒಣಗಿ ಾಯುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!

13ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀ ೕನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
ನೀನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವ ಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

14 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಧೂಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವರು!
15ಜನರುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರೆ.

ದೇವರೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು.
16 ಾಕೆಂದರೆ,ಯೆಹೋವನು ಚೀ ೕನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.
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ಜ ಾಂಗಗಳು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ವೈಭವವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡುವರು.

17ಆತನು ನಿಗರ್ತಿಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
ಅವರ ರೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರುಗಳವರಿ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಿ.
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ.

19ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ನೋಡು ಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ.
20ಆತನು ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳ ಾದವರನು್ನ ಆತನು ಬಿಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
21 ಆಗ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಕುರಿತು

ಪ್ರಕಟಿಸುವರು:
ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವರು.

22ಜ ಾಂಗಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬರುವವು.
ಾಜ್ಯಗಳುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬರುವವು.

23ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಂತೆಂದೆನು: “ ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ
ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಡ.

ದೇವರೇ, ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ!
25ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ!
26ಲೋಕವೂಆ ಾಶವೂ ಕೊನೆಗೊಳುತ್ತವೆ.

ನೀ ಾದರೊ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವೆ!
ಅವುಬಟೆ್ಟಗಳಂತೆ ಹಳೆಯ ಾಗುತ್ತವೆ.

ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಪುಗಳಂತೆ ಬದ ಾಯಿಸುವೆ.
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ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಬದ ಾಗುತ್ತವೆ.
27ದೇವರೇ, ನೀ ಾದರೋ ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!
28 ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಾಸ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ.”

103
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ನನ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
2ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಆತನಉಪ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3ಆತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವನು;

ನಮ್ಮ ಾಯಿಲೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಸಿ ಾಡುವನು.
4ಆತನು ನಮ್ಮಜೀವವನು್ನ ಾಶನದಿಂದ ರ ಸಿ

ನಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ತೋರುವನು.
5ಆತನು ನಮಗೆ ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ೌವನವನು್ನ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆತನು ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುವನು.

7ಆತನು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

8ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ
ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಟೀಕಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪ ಾಗಿರುವವನಲ್ಲ.
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10 ಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಆದರೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ ೕ
ಆತನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ
ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.

12ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ದೂರವಿರುವಂತೆ
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ದೂರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

13ತಂದೆಯುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.

14ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಲ್ಲನು.
ಾವುಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡದೂ್ದ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

15ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಕೊಂಚವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಆತನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಾವು ಅಡವಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಹೂವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಿಸಿ ಾಳಿ ಬೀಸಿ ಾಗ
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಬಳಿಕ,ಅದು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಗುರುತಿಸ ಾಗದು.
17ಆದರೆಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದನು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
ಆತನು ಅವರಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವನು.

18 ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳುವನು.
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20ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ,
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

21ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ,* ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೇರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

22 ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ
ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ದೇವರೇ ಅಧಿಪತಿ.

ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

104
1ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು!
ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

2ನೀನು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ನೀನು ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಪರದೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವೆ.

3ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಟ್ಟ ಾದ ೕಡಗಳನು್ನ ರಥಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಾಳಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವೆ.
4 ಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರ ಾ್ನಗಿಯೂ

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ.*
5ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ಅಸಿ್ತ ಾರದಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ಅದೆಂದಿಗೂ ಾಶ ಾಗದು.
* 103:21: ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಈ ಪದ, “ಸೈನ್ಯಗಳು,” “ದೇವದೂತರು,” ಅಥ ಾ
“ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಮತು್ತ ಗ್ರಹಗಳು”ಎಂಬಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. * 104:4: ಾಳಿಯನು್ನ…
ಾಡಿರುವೆ ಬಹಶಃ, ಕೆರೂಬಿಮತು್ತ ಸೆ ಾಫಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯದೂತರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇದು

ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಸೆ ಾಫ್ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಪದದ ಅಥರ್ “ಬೆಂಕಿ.”
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6ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.
ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.

7ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಲು ನೀರು ಹಿಂತಿರುಗಿತು.
ನೀನು ಬಜಿರ್ಸಲು ನೀರು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

8ಜಲ ಾಶಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದು
ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ
ಹರಿದುಹೋದವು.

9ನೀನು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯುಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಆವೃತ ಾಗದು.

10ನೀನು ನೀರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯ ಾಡುವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತೊರೆಗಳಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

11ತೊರೆಗಳು ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಸಹ ನೀರಿ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

12 ಾಡುಪ ಗಳು ಬಂದು ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮೀಪದ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ
ಾನ ಾಡುತ್ತವೆ.

13ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

14ನೀನು ಪಶುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವೆ.
ಾವು ದುಡಿದು ಬೆಳೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವುಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
15ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ

ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ† ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
† 104:15: ನಮ್ಮನು್ನ … ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಮ್ಮ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಾಂತಿಯನು್ನಂಟು ಾಡುವನು.”
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ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರು
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.

16ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳುಯೆಹೋವನವೇ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟತನುಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

17ಪ ಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ತು ಾಯಿಮರಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

18ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಾಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿವೆ.
ದೂಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿವೆ.

19 ವಿಶೇಷ ಾಲಗಳ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಾನು ಮುಳುಗತಕ್ಕ ಸಮಯವು ಾ ಾಗಲೂ
ತಿಳಿದಿದೆ.

20ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಓ ಾಡುತ್ತವೆ.

21ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆ ಾಡು ಾಗ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

22ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರು ಾಗ,
ಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

23ಬಳಿಕ ಜನರು ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವರು.

24ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿರುವೆ.

ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
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ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ
ಾಣಬಲ್ಲವು.

25ಇಗೋ ವಿ ಾಲ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನೋಡು.
ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳೂ
ಾ ಾ ಬಗೆಯಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.

26ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಲಿ ಾ್ಯ ಾನನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಆಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು.

27ಈಜೀವಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು
ನೀನೇ.

28ಸವರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಕೈತೆರೆದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಅವು ತಿಂದು
ತೃಪಿ್ತ ಾಗುತ್ತವೆ.

29ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾ ಾಗ
ಅವು ಭಯಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

ಅವುಗಳ ಾ್ವಸವು ಹೋಗಿ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಸತು್ತ ಮತೆ್ತ ಮಣಾ್ಣಗುತ್ತವೆ.

30ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನಊದು ಾಗ ಅವು ಸೃಷಿ್ಟ ಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೂತನ ಪಡಿಸುವೆ.

31ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ!
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

32ಆತನು ಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಾಕು,
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು;

ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಕು,
ಅವುಜಾ್ವ ಾಮುಖಿಗ ಾಗುತ್ತವೆ.

33ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡುವೆನು.
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ಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
34 ಾನು ಹೇಳಿದಈ ವಿಷಯಗಳುಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ.

ಾ ಾದರೋಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
35 ಾ ಾತ್ಮರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಾಣದೆಹೋಗಲಿ.

ದುಷ್ಟರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು!

105
1 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾರಿ
ಹೇಳಿರಿ.

2ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ; ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

3ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧಕರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

4ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಿರಿ.

5ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಕದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೂ್ನ

ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6ನೀವು ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;

ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
7ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.
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ಆತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳುವನು.*
8ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

9ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.

10ಆತನು ಅದನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

11 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಆ ದೇಶವು ನಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

12ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಅವರು ಪ್ರ ಾಣಿಕರಂತೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.

13ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ
ಾಜ್ಯದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

14 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ಾಜರುಗಳಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.

15 “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ.
ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

16ದೇವರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಲವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.
ಜನರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.

17 ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

* 105:7: ಯೆಹೋವನೇ … ಆಳುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಆತನ ಆ ಗಳು ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲವೆ.”
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ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ೕಸೇಫನೇ ಅವನು.
18ಅವರು ೕಸೇಫನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರು;

ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು.
19 ಅವನ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನೆರವೇರುವವರೆಗೆ ಅವನು

ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಸೇಫನು ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು
ನಿರೂಪಿಸಿತು.

20ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
ಆ ದೇಶದ ಾಜನು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

21ಅರಮನೆಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಾಜನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಸೇಫನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

22 ೕಸೇಫನು ಇತರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಹಿರಿಯರಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

23ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು.

24 ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ
ಾಡತೊಡಗಿದರು.

26ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯನೂ್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

27 ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅನೇಕಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಶೆ ಆರೋನರಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಡಿದನು.

28ದೇವರು ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಆದರೂಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

29ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು,
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ಆಗ ಅವರಮೀನುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.
30ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ದೇಶವು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

ಾಜನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಪೆ್ಪಗಳಿದ್ದವು.
31ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು

ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂಹೇನುಗಳೂಬಂದವು.
ಅವುಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.

32ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಹೊಡೆದವು.

33 ದೇವರು ಅವರ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು.

ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನೂ್ನ ಆತನು
ಾಶ ಾಡಿದನು.

34ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ
ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಬಂದವು.

35 ಮಿಡತೆಗಳೂ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

ಭೂಮಿಯಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
36ಬಳಿಕ ದೇವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ

ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
37ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಅವರು ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು.

ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಎಡವಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
38ದೇವಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;

ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
39 ಆತನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ ್ಕರ ೕಡವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ

ಹರಡಿದನು;
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿ ಾಗಿ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
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40 ಜನರು ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು;

ಪರಲೋಕದಿಂದಮನ್ನವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.
41ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಗ ನೀರು ಚಿಮು್ಮ ಾ್ತ ಹೊರಬಂದಿತು;

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು!

42ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಆಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಜನರು ಉ ಾ್ಲಸಪಡು ಾ್ತ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಹೊರಬಂದರು!

44 ಅನ್ಯಜನರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಅನ್ಯಜನರು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರು
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

45ತನ್ನ ಜನರು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲೆಂದೂ
ತನ್ನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಲೆಂದೂಆತನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

106
1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು! ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಮಹತ್ವವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿವಣಿರ್ಸಲು ಾರಿಗೂ

ಆಗದು;
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ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

3ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರು ಾಗ ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!
ಅವರು ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಯೆತೋರು.

ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ರ ಸು.

5ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀನು ಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೂ ಾಲು ದೊರೆಯಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾನೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂ ಾಗಲಿ.

6ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಾಪ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆವು.
ಾವು ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದವು; ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆವು!

7ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಏನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.

8 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ರ ಸಿದನು;

ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ರ ಸಿದನು.

9ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
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ಆತನು ಆಳ ಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ
ಮರಳು ಾಡಿನಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

10ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ಾರು ಾಡಿದನು!

11ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ!

12ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

13ಆದರೆ ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು; ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

14ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಾತುರ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.

15ಆತನು ಅವರ ಆಸೆಯನು್ನಪೂರೈಸಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

16ಅವರು ೕಶೆಯಮೇಲೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.

17ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬಿ ಾಮನ ಪಂಗಡದವರನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.

18ಬಳಿಕ ಅವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

19ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

20ಹುಲು್ಲತಿ್ತನು್ನವ ಹೋರಿಯಮೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಅವರು ಮಹಿ ಾಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಾರಿಬಿಟ್ಟರು!
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21 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರ ಸಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು!

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

22ಆತನು ಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು!

23ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯುಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ

ಾಂತಪಡಿಸಿದನು.
24 ಬಳಿಕ ಅವರು ರಮಣೀಯ ಾದ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ

ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
25ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ

ದೇವರ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
26ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವು ಾಗಿ

ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
27ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವು ಾಗಿ

ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸುವು ಾಗಿ
ಆತನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

28 ಬಳಿಕ ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ದೇವಜನರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
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ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ
ದೇವಜನರು ತಿಂದರು.*

29ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

30ಆದರೆ ಫೀನೆ ಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಆತನು (ಯೆಹೋವನು) ಆ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

31ಫೀನೆ ಾಸನ ಈ ಾಯರ್ವು
ಅವನನು್ನ ತಲೆತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿತು.
32ಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.

ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ೕಶೆಗೆ ಕೇ ಾಯಿತು.
33ಅವರು ಆತನಿಗೆ (ದೇ ಾ ಾತ್ಮನಿಗೆ) ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು.

ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯು ದುಡುಕಿ
ಾ ಾಡಿದನು.

34 ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
35ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು

ಅವರ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದರು.
36ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆಉರುಲಿನಂ ಾದರು.

ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರುಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.
37ದೇವಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
38ದೇವಜನರು ನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
39ತಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವಜನರು ಮಲಿನಗೊಂಡರು.

* 106:28: ಜೀವವಿಲ್ಲದ… ತಿಂದರು “ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು
ತಿಂದರು.”
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ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

40ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು;
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡನು!

41ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು;
ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಂತೆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು.

42ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದರು.

43ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ರ ಸಿದರೂ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

ಅವರು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
44ಆದರೆ ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೆ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು;

ಆತನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

45ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.
ತನ್ನ ಮ ಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು.

46 ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಎಳೆದೊಯ್ದರು.

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಆತನು
ಾಡಿದನು.

47ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು!
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಆಗ ಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.

48ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
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ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಇದ್ದವನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರು ಾತನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

“ಆಮೆನ್! ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!”
ಎಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಐದನೆಯ ಾಗ
107

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 107-150)
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಯೆಹೋವನಿಂದ ರ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

ಾಡಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು;

ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತರ ದ ಣಗಳಿಂದಲೂ
ಬರ ಾಡಿದನು.

4ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು.
ಾವು ನೆಲೆಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು
ಅವರಿಗೆ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

5ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ
ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನ ಾಗತೊಡಗಿದರು.

6ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

7 ಅವರು ನೆಲಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ
ನಡೆಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆತನು
ಾಡುವ

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
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9ಆತನು ಾಯರಿದವರನು್ನ ನೀರಿನಿಂದಲೂ
ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವನು.

10ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿದ್ದರು;
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದ್ದರು.

11 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.

ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರು.
12ಅವರ ಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ

ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.
ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು,

ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರಲಲ್ಲ.
13ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
14ಆತನುಅವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಸೆರೆಮನೆಗಳಿಂದಹೊರತಂದನು;

ಕಟಿ್ಟದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.
15ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ

ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

16 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

ಅವರ ಾಮ್ರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಆತನುಮುರಿದು ಾಕಬಲ್ಲನು.
ಅವರ ಾಗಿಲುಗಳಮೇಲಿರುವ ಕಬಿ್ಬಣದಸರಳುಗಳನು್ನ ಆತನು
ನುಚು್ಚನೂರು ಾಡಬಲ್ಲನು.

17 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದಲೂ
ದೋಷಗಳಿಂದಲೂಮೂಢ ಾದರು.

18ಆ ಜನರುಊಟವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
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ಮರಣಾವಸೆ್ಥಗೆ ಬಂದರು.
19ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
20ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಜನರು ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

ಸ ಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.
21ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ

ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

22ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ.

23 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಮುದ್ರ ಾನ ಾಡಿದರು.

24ಯೆಹೋವನು ಾಡಬಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

25ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು;
ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗತೊಡಗಿದವು.

26ಅಲೆಗಳುಆ ಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು.
ಭಯಂಕರ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡರು.
27ಅವರು ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಎಡವಿಬೀಳತೊಡಗಿದರು;
ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವರ ೌಶಲ್ಯವು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಯಿತು.

28ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

29ಆತನು ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.

30 ಸಮುದ್ರವು ಾಂತ ಾದದ್ದರಿಂದ ಾವಿಕರು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 107:31 cciv ಕೀತರ್ನೆಗಳು 107:40

ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ನಡೆಸಿದನು.

31ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆತನು ಾಡುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

32ಆತನನು್ನ ಮ ಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

33ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ಮರಳು ಾಡ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸಿದನು;
ಹರಿಯುವ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

34 ಆತನು ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ
ಉಪು ್ಪಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು,
ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಜನರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

35 ಆತನು ಮರಳು ಾಡನು್ನ ಸರೋವರಗಳುಳ್ಳ ಾಡ ಾ್ನಗಿ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು;

ಒಣನೆಲದಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹರಿಯ ಾಡಿದನು.
36ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.

ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
37ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತ

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಗಿ್ಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದರು.

38ಆತನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೃದಿ್ಧ ಾದವು.
ಅವರ ಪಶುಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತಗೊಂಡವು.

39ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದವು; ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದವು.

40ಆತನು ಅವರ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು;
ಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.
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41ಬಳಿಕ ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಅವರ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಈಗಅವರಕುಟುಂಬಗಳುಕುರಿಮಂದೆಗಳಂತೆದೊಡ್ಡ ಾದವು.

42ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.

43 ಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

108
ಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

1ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದೆ;
ಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾದ್ಯ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಾಡುವೆನು.

2 ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳೇ,
ಾವು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋಣ!

3ಯೆಹೋವನೇ, ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆವು.

4 ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆ ಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ೕಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರ ಾಗಿದೆ.

5ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡು.

7ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೀಗೆಂದನು:
“ ಾನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ಜಯ ೕಷ ಾಡುವೆನು;
ಶೆಕೆಮ್ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಬಯಲನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.

8ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತವೂಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತವೂ ನನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ನನ್ನ ಾಜದಂಡ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9 ೕ ಾಬ್ ನನ್ನ ಾದತೊಳೆಯುವ
ಬೋಗುಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಎದೋಮ್ ನನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾನು ಜಯ ೕಷ
ಾಡುವೆನು.”

10ವೈರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಾರು?
ಎದೋಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು

ಾರು?
11ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,

ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ನಿಜವೇ?
12 ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಜನರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರರು!

13ದೇವರು ಾತ್ರ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು.

109
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 ಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ,

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡ.
2ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸು ಾ್ಳಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸತ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
3ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ;

ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
4 ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
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ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
5 ಾನು ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೂ

ಅವರು ನನಗೆ ಅಪ ಾರವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

6ನನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ಅವನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸು.
ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಲು ದೂಷಕನನು್ನ ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಅವನನು್ನ
ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ.

ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ಪ್ರತಿ ಾದವುಅವನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡಲಿ.
8ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಬೇಗನೆ ಾಯಲಿ.

ಅವನಉದೊ್ಯೕಗವುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ.
9 ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅ ಾಥರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ

ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡು.
10ಅವನಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು

ತಿರುಕರಂತೆ ಅಲೆಯು ಾ್ತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಾಗಲಿ.
11ಅವನಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟವರು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಪರರು
ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

12ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ಕೃಪೆತೋರದಿರಲಿ;
ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾರೂ ಕರುಣೆತೋರದಿರಲಿ.

13ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡು.
ಮುಂದಿನ ತಲೆ ಾರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಾಗಲಿ.

14 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ತಂದೆಯ ಾಪವನು್ನ
ಮರೆಯದಿರಲಿ;

ಅವನ ಾಯಿಯ ಾಪವುಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.
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15 ಆ ಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ;

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಲಿ.

16 ಾಕೆಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಾವ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಾರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಬಡಜನರಿಗೂಮತು್ತ ಅಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಜೀವನವನು್ನ
ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

17ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಪಗಳುಅವನಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.

ಅವನು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗದಂತೆ ಾಡು.

18ಅವನುಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ
ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.

19ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ
ಾಪಗಳುಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲಿ.

20ನನ್ನ ಶತು್ರವಿಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಲಿ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

22 ಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸ ಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವುನೊಂದು ದುಃಖಗೊಂಡಿದೆ.

23ಸಂಜೆಯನೆರಳಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಮಿಡತೆಯಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

24ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ.
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ನನ್ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗುತಿ್ತದೆ; ಾನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
25 ಕೆಡುಕರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವರು.

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆ ಾಡಿಸುವರು.
26ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
27ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವೆಂದೂ

ಅದನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನೀನೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
28 ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾದರೋ

ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆ.
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವೆನು.

29ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಅವ ಾನವೇ ವಸ್ತ ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರಮೇಲಂಗಿ ಾಗಲಿ.

30 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

31 ಾಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಅಸ ಾಯಕರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು;

ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ರ ಸುವನು.

110
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,

“ ಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಾದಪೀಠವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ
ತನಕ

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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2ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

3ನೀನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಾ ಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ
ಸೇರಿಬರುವರು.

ಆಯುವಕರು ನಿನಗೆಉದಯ ಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವೆ”

ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಇತರ ಾಜರುಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವನು.

6ಆತನು ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು.
ರಣರಂಗವುಅವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಷ್ಟ ್ರಗಳ ಾಯಕರನು್ನ ಆತನು ದಂಡಿಸುವನು.

7 ಾಜನು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ತೊರೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಲ ಹೊಂದುವನು.

111
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.
2ಯೆಹೋವನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
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ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ
ಾ್ಯನಿಸುವರು.

3 ಆತನು ಮಹತ್ವ ಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು.

ಆತನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
4ದೇವರು ಅ ೕಘ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ

ಆತನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
5ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು;

ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

6ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಾ್ಯಯ ಾದದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ.

ಆತನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
8ದೇವರ ಆ ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

ಅವುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ.
9 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಅದು್ಭತ ಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ.

10 ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಾನವು
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಾನಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
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112
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಾವನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2ಅವನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗುವರು;
ನೀತಿವಂತನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

3ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವರು.
ಅವನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

4 ಆತನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.

ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ದ ಾಮಯನೂ ಕೃ ಾಮಯನೂ
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ದ ಾವಂತನಿಗೂಉ ಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
ಾ್ಯಯ ಾದ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

6ಅವನೆಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಜನರು ಸ ಾ ಾಲ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7ಒಳೆ್ಳಯವನು ಕೆಟ್ಟಸುದಿ್ದಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅವನ
ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

8ಅವನಮನಸು್ಸ ದೃಢ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

9ಅವನು ಬಡವರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅವನು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು;
ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯು ಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಅವರ ದು ಾಶೆಯು ಈಡೇರದು.
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113
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
2ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
3ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
4ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;

ಆತನಮಹಿಮೆಯುಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮೆರೆಯುತಿ್ತದೆ.
5ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಆತನುಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
6ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ

ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಾಗಿ ನೋಡುವನು.
7ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವನು;

ಭಿಕ್ಷುಕರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತವನು.
8ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಮುಖರ ಾ್ನಗಿಯೂ

ಾಯಕರುಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವನು.
9ಆತನು ಬಂಜೆಗೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

114
1ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಾಕೋಬ್ಯರು ಪರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರು.
2ಆಗಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜೆ ಾದರು;

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಆತನ ಾಜ್ಯ ಾಯಿತು.
3 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
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ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು.
4ಬೆಟ್ಟಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ

ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದವು.

5 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೇ, ನೀನೇಕೆ ಓಡಿಹೋದೆ?
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯೇ ನೀನೇಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದೆ?

6ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ?

7 ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು.

8 ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುವಂತೆ ಾಡಿದವನು
ಆತನೇ.

ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

115
1ಯೆಹೋವನೇ,ಘನ ಾನಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ!
ಅವು ನಿನ್ನವೇ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂಘನ ಾನಗಳು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ.

2ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂದು ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು?
3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾಡು ಾ್ತನೆ.
4 ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ “ದೇವರುಗಳು” ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ

ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರು ಮನುಷ ್ಯರೇ.

5ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾ ಾಡ ಾರವು.
ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನೋಡ ಾರವು.
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6 ಕಿವಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇಳ ಾರವು.
ಮೂಗುಗಳಿವೆ, ಆದರೆಮೂಸ ಾರವು.

7 ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರವು.
ಾಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಡೆಯ ಾರವು.
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಡದು.

8 ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರೂ
ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.

9ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

10ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

11ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂಗು ಾಣಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನೂ್ನ ಆರೋನನ ಮನೆತನವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

13 ಆತನು ದೊಡ್ಡವರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ಎಂದೆನ್ನದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

14 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ.

15ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ.
ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿ ಾತನು
ಆತನೇ.

16ಪರಲೋಕವುಯೆಹೋವನದು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

17ಸತು್ತಹೋದವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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ಸ ಾಧಿ ಳಗಿರುವವರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಾ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ

ಸು್ತತಿಸುವೆವು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

116
1ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಾನು ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.
3ಮರಣಕರ ಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಸ ಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
ಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಿದೆ್ದನು.

4ಆಗ ಾನುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!” ಎಂದು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

5ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಅಸ ಾಯಕರನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
ಾನು ಅಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸಿದನು.

7ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ!
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ;
ಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ.

9 ಜೀವಿಸುವವರ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವೆನು.
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10 “ ಾಶ ಾದೆನು!” ಎಂದು
ಾನು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

11 ಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು
ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

12ಯೆಹೋವನಮಹೋಪ ಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು ಕೊಡಲಿ?
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲಯೆಹೋವನದೇ.

13ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

14 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಜನರಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

15ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬಳ ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮಉ ಾ ಾ್ಯಯ!

17 ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

18ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

19ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಈಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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117
1ಸವರ್ಜ ಾಂಗಗಳೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅ ಾರ ಾಗಿದೆ.

ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

118
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!
2ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
3 ಾಜಕರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
4ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

5 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ ್ಯರು ನನಗೇನು ಾಡಬಲ್ಲರು?
7ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿ ಾಗುವ ಸೋಲನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವೆನು.
8ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.
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9ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇಉತ್ತಮ.

10ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

11ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

12ಶತು್ರಗಳು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ಆದರೆ, ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ದೆಯಂತೆ ಅವರು
ಕೊನೆಗೊಂಡರು.

ಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

13 ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಲಿದ್ದರು.

ಆದರೆಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
14ನನ್ನ ಬಲವೂಜಯಗೀತೆಯೂಯೆಹೋವನೇ.

ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವನು!
15ಜ ೕತ್ಸವವು ನೀತಿವಂತರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
16ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿ ಾ್ದನೆ.

17 ಾನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

18ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೂ
ಾವಿಗೀಡು ಾಡಲಿಲ್ಲ.

19ನೀತಿಯ ಾಗಿಲುಗಳೇ, ನನಗೋಸ ್ಕರ ತೆರೆಯಿರಿ,
ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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20ಅವುಯೆಹೋವನ ಾಗಿಲುಗಳು.
ನೀತಿವಂತರು ಾತ್ರ ಆ ಾಗಿಲುಗಳಮೂಲಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡುವೆನು.

22ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲಯಿತು.
23ಇದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.

ನಮಗಂತೂ ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿದೆ!
24ಈದಿನವನು್ನ ಾಡಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.

ಇಂದೇ ಾವುಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.

25 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿ ಾ್ದನೆ.
26ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಸು ಾ್ವಗತ!”

“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ!
27ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಾಜಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

28 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು!

29ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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119
1ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ

ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
2ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರು ಧನ್ಯರು.
3ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದೆ

ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೂ ನೀನೇ.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ
ಹೇಳಿದವನೂ ನೀನೇ.

5ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,

6ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿಯು ಾಗ
ನನಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗದು.

7 ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಕಲಿತಂತೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

8 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!

9 ೌವನಸ್ಥನು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಾವುದರಿಂದ?
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದಲೇ.

10 ಾನುಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವೆ;
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು.

11 ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

12ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

13ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು
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ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
14ಸಕಲ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ

ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವೆನು.

15 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

16 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

17ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಆಗ ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

18ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ,ಆಗ ಾನುನಿನ್ನಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾಣುವೆ;
ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಓದುವೆ.

19 ಾನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನನಗೆಮರೆ ಾಡಬೇಡ.

20ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಾ ಾಗಲೂ ಾನು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

21ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

22ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಕೂ್ಕ ಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿ ಾಡಬೇಡ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆ.

24ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನಗೆಉತ್ತಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನಂತಿದೆ.
ಅದು ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು.

25ನನಗೆ ಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
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ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

26ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ.
ಆಗ ನೀನು ನನಗೆಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

27ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನೀನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.

28 ಾನು ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆಮತು್ತ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸು.

29 ೕಸ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು.

30 ಾನು ಸತ್ಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

31ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

32ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

33ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು,
ಆಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

34ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

35ನಿನ್ನ ಆ ಗಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
ಆ ಾಗರ್ವೇ ನನಗೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ.

36ಐಶ್ವಯರ್ದಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡದೆ
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ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಾ್ಯನಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
37 ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಸದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ

ಾ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

38 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು.

ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
39 ಅವ ಾನವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ

ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗ ಾಗಿವೆ.

40ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

41ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

42ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

43 ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾ ಾಡುವಂ ಾಗಲಿ.

ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
44ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
45 ಾಕೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು

ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಾರ
ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವೆನು.

46 ಾಜರುಗಳಮುಂದೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸುವೆನು,

ಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು;

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.
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48ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು,ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.
ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿವೆ.

49ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
ಆ ಾ ಾ್ದನವೇ ನನ್ನ ನಿರೀ ಾಗಿದೆ.

50ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸಲಿ.

51ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ
ಇದೆ್ದನು.

52ನಿನ್ನ ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

53ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಾನು ಾಣು ಾಗ ಬಹುಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆ.

54ನನಗಂತೂ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ* ಾಡುಗ ಾಗಿವೆ.

55 ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

56 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

57 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಲು ನೀನೇ; ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವೆ.

58ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

59ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ

* 119:54: ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ.”
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ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
60ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು

ತಡ ಾಡದೆ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.
61ಗುಂ ಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರೂ

ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
62ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿ ಾರ್ರಗಳಿ ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು

ಾನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದೕಳುವೆನು.
63ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾನು
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

64ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

65ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿರುವೆ.

66 ಾನದ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಡು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

67 ಾನು ಸಂಕಟಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಅನೇಕ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ;

ಈಗ ಾದರೋ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

68 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವವನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
69ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದರು.

ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆ.

70ಅವರು ಬಹು ಮೂಢರು.
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ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದರಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವೆ.

71ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು
ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು.

72ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ.
ಅವು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.

73ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯಿಸು.

74 ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

75ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿತು್ತ.
76ಈಗ, ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.

ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.
77ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು;

ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
78 ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ; ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ

ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

79ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.

80 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾಡು.

ಆಗ ನನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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81ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ಾಯುವಂ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

82 ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

ನೀನು ಾ ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ?
83ಬಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,

ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
84 ಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕಲಿ?

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನು್ನ ಾ ಾಗ ದಂಡಿಸುವಿ?
85ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದಿ ಾ್ದರೆ.
86ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

ಅವ ಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸು ಾ್ತರೆ;
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

87ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಯೇ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

88ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

89 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

90ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ; ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ
ನಿಂತಿದೆ.

91ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅದು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಂತೆ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿವೆ.

92ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ;
ಇಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟವು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.
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93 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ.

94 ಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು!
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

95ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು,
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿತು.

96ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಹೊರತು
ಬೇರೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂಮೇರೆಯಿದೆ.

97ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ;
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

98 ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ.

ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
99ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾನು ಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
100 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ

ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
101ನನ್ನ ಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು,

ಆಗ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
102ನೀನೇ ನನ್ನ ಉ ಾ ಾ್ಯಯ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.
103ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ

ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ.
104ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದುರುಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
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105ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆ
ದೀಪವೂ ಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.

106ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳುಒಳೆ್ಳಯವೇ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

107ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಬಹು ಾಲ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

108ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.

109ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಾ ಾಗಲೂ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

110ದುಷ್ಟರು ನನಗೆ ಬಲೆ ಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

111 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಾ್ವಸವ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.
112ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

113ನಿನಗೆಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

114ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂಗು ಾಣಿಯೂ ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

115 ಕೆಡುಕರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.
ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

116ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು,ಆಗ ಾನು
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ನನ್ನನು್ನ ನಿ ಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
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117ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು, ಆಗ ಾನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕಲಿಯುತಿ್ತರುವೆನು.

118ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆ.
ಾಕೆಂದರೆ,ಅವರು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು.

119ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ಕಸದಂತೆ ಾಣುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

120 ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

121 ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳುಳ್ಳ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಾಡಿರುವೆ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಡ.

122 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.
123ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತಿ ಾಗಿಯೂ

ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸಗೊಂಡಿವೆ.
124ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
125 ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,

ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇ ಾದ
ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.

126 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ
ಸಮಯ ಾಗಿದೆ.

ಜನರು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.
127 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
128 ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
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ಾನು ಸುಳು್ಳ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

129ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾಗಿವೆ.
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

130 ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು.

ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ.
131ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟ.

ಾನು ಏದುಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

132ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ

ಾಡು.
133ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.

ಾವ ಕೇಡೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ.
134 ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.
135ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ,

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆಉಪದೇಶಿಸು.
136ಜನರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿರುವುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಗೋ ಾಟದಿಂದ ನದಿ ಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.

137ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ.

138ನೀನು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

139ನನ್ನ ಅಭಿ ಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
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ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಾಗಿದೆ.

140ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅವು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

141 ಾನು ಅಲ್ಪನೂ ತಿರಸ ್ಕ ೃತನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೂ ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

142ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

143 ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರ ಾಗಿವೆ.

144ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸ ಾ ಾಲ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು,
ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

145ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆನು.

146 ಾನು ನಿನಗೇ ರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು! ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ.

147ಸೂ ೕರ್ದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

148ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾ್ಯನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದೆ್ದನು.

149ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

150ಜನರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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151ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.

152ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.
ಅದನು್ನ ಾನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.

153ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

154 ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

155ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಾರಣ
ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

156ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

157ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.

158ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

159 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.
160ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

161ಅಧಿಪತಿಗಳುನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ನನ್ನಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಾ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಂದಕೆ್ಕೕ ಭಯಪಡುವೆನು,
ಅದೊಂದನೆ್ನೕ ೌರವಿಸುವೆನು.

162ಮ ಾಭಂ ಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನಂತೆ
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ಾನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
163 ಾನು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!

ಅವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.

164ನಿನ್ನ ನೀತಿಯವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿ ಾಗಿ
ಾನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

165 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು.

ಅವರನು್ನ ಾವುದೂ ಬೀಳಿಸ ಾರದು.
166ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾಯು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
167 ಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.

ಅವು ನನಗೆ ಬಹು ಪಿ್ರಯ ಾಗಿವೆ.
168 ಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

169ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.

170ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

171ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

172ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾಯನ ಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಯಆ ಗ ಾಗಿವೆ.

173 ಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಕೈಚಾಚಿ ಸ ಾಯ ಾಡು.
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174ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

175 ಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವಂತೆ ಾಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.

176 ಾನು ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

120
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ, ಸು ಾ್ಳಡುವವರಿಂದಲೂ
ವಂಚಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

3ಸುಳು್ಳ ಾರರೇ,ನಿಮಗೆದೇವರಿಂದಬರುವದಂಡನೆಯನು್ನ ಬಲಿ್ಲ ಾ?
ನಿಮಗೆ ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?

4 ಯುದ್ಧವೀರನ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾದ ಾಣದಿಂದಲೂ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

5ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು
ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ*

ಾಸಿಸುವಂತಿರುವುದು.
6 ಾಂತಿದೆ್ವೕಷಕರೊಂದಿಗೆ ಾನು ಬಹು ಾಲ ಾಸಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
* 120:5: ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇ ಾರಿನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂಈಸ್ಥಳಗಳ ಜನರು ಪ್ರ ಾ್ಯತ
ಹೋ ಾಟ ಾರರು.
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7 ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಯುದ್ಧವನೆ್ನೕ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ.

121
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ

ನನಗೆ ಸ ಾಯವುಬರುವುದು.
3ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ನಿದೆ್ರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,

ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ!
5ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ.
6ಹಗಲಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ

ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಯಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು;

ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾಯುವನು.
8 ನೀನು ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಬರು ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಾಡುವನು.

122
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1 “ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿ ಾಗ ನನಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
2 ಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
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3ಇದು ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್!
ಈಪಟ್ಟಣವುಏಕೀಕರಣಗೊಂಡನಗರದಂತೆಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

4ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆಯೆಹೋವನ ಕುಲಗಳವರು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.

5 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಿಂ ಾಸನಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ಥಪಿಸಿದರು.

6ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಂತಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
“ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಜನರುಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ.
7ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗ ಳಗೆ ಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮ ಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿರಲಿ.”

8ನನ್ನ ಸಹೋದರರಮತು್ತ ನೆರೆಯವರ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

9ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲೆಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

123
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರು ಾತನೇ,

ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
2 ಸೇವಕರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳಿ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನರನು್ನ

ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಸೇವಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನಿಯರನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅಂತೆಯೇ, ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.
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ಆತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ನಿರೀ ಸುವೆವು.
3ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು,

ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಾವು ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಂಡರೂ

ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕಷು್ಟ ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

124
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆಉತ್ತರಹೇಳಿ.
2ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಾಗ

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಏ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ?
3ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ

ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4ಶತು್ರಸೈನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಪ್ರ ಾಹದಂತೆಯೂ ಮುಳುಗಿಸುವ ನದಿಯಂತೆಯೂ
ಆಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಾಯಿಯವರೆಗೂ
ಮೇಲೇರಿಮುಳುಗಿಸುವ ನೀರಿನಂ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

6ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಆತನು ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

7 ಾವು ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಪ ಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು.

8ನಮಗೆ ಸ ಾಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತು.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
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125
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ಚೀ ೕನ್

ಪವರ್ತದಂತಿರುವರು.
ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕದಲದೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವರು.

2ಪವರ್ತಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಸಂರ ಸುವನು.

3ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಾಡತೊಡಗಬಹುದು.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತರಿಗೂ

ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೂಉಪ ಾರ ಾಡು.
5ದುಷ್ಟರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

126
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿ

ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಾವು ಕನಸು
ಕಂಡವರಂತಿದೆ್ದವು!

2 ಾವು ನಗುತಿ್ತದೆ್ದವು; ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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3 ೌದು, ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದೆ್ದೕವೆ ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಬತಿ್ತಹೋದ ತೊರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

5ಅಳು ಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಕೊಯು್ಯವನು.

6ಅಳು ಾ್ತ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು!

127
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ:
ಸೊಲೋ ೕನ.
1ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,

ಕಟು್ಟವವರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಯದಿದ್ದರೆ,

ಾವಲು ಾರರ ಸಮಯವೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.

2 ಕೇವಲ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಡಿ ಾಗಿಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.

ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ನಿದೆ್ರಯಲೂ್ಲ ದಯ ಾಲಿಸುವನು.

3ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಕೊಡುಗೆ. ಾಯಿಯ ಗಭರ್ಫಲವು ಆತನ
ಬಹು ಾನ.

4 ೌವನಸ್ಥನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಾಣಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
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5 ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತುಂಬುವವನು
ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವನ
ಪರ ಾಗಿಯೂ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥ ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಾದಿಸುವರು.

128
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ

ಆತನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

2ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

3 ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಲಭರಿತ ಾದ
ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವಳು.

ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
ನೀನು ನೆಟ್ಟ ಆಲಿವ್ಮರಗಳಂತಿರುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂ ಾಗಲಿ.

6ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನು್ನ ಾಣುವಂ ಾಗಲಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.
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129
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳು.
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
3ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು

ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಾಯ ಾಡಿದರು.
4ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದಯೆಹೋವನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು.
5ಚೀ ೕನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಅವರು ಹೋ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6ಅವರುಮನೆಯಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದ್ದರು.

ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
7ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಡಿಯೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
8ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುವವರು,

“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

130
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಮ ಾ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
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ನನ್ನ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಾಪಗಳಿಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ
ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಯ ಾರ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿರುವರು.

5 ಾನುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಾ್ರಣವು ಆತನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ನುಡಿಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿ ಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆಗೋಸ ್ಕರ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಾವಲು ಾರರಂತೆ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ನಿಜ ಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ರ ಸುವನು.
8ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

131
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ

ಾಡಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಾನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.

ತನ್ನ ಾಯಿಯ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೃಪಿ್ತ ಾಗಿರುವ
ಮಗುವಿನಂತೆ

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇದೆ.
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3ಇಸೆ್ರೕಲೇ,ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಈಗಲೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು!

132
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಾವೀದನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.
2 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ

ಾಡಿದನು;
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಹರಕೆ ಂದನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

3 “ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರೆಗೆ
ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿ ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
4 ಾನು ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
5ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು”

ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.
6 ಾವು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು.

ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

7ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ;
ಆತನ ಾದಪೀಠದಮುಂದೆ ಆ ಾಧಿಸೋಣ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ ಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಂದಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳು.

9ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
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10ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವ ಾಜನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇಡ.

11ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸಿ್ಥರ ಾದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
“ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು.

12 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,

ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜ ಾಗಿರುವನು.”

13ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಚೀ ೕನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

14 “ಇದು ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ.
ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಆಸ ಾರೂಢ ಾಗಿರುವೆನು.
ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಸ್ಥಳ.

15 ಾನು ಚೀ ೕನಿಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು;

16 ಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉ ಾ್ಲಸಿಸುವರು.

17ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು.

18 ಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಹೊದಿಸುವೆನು.

ಅವನ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.”
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133
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಆ ಾ, ಸಹೋದರರು ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವುದು

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾದದು್ದ.
2ಅದು ಾಜಕನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ

ಆರೋನನಗಡ್ಡಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದಅವನಉಡುಪುಗಳಮೇಲೆಯೂ
ಇಳಿದುಬರುವ ಪರಿಮಳ ತೈಲದಂತಿರುವುದು;

3 ಅದು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಟ್ಟ ಾದಮಂಜಿನಂತಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದು್ದ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲಯೇ.

134
ದೇ ಾಯಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಾಡುವ ಗೀತೆ.
1ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರೇ, ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.

2ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆತನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

135
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
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ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ, ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,ಅದುಮನೋಹರ ಾಗಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

5ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬೇರೆ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ
ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳ ಾದ ಾಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡುವನು.

7ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ೕಡಗಳನು್ನ ಏಳ ಾಡುವನು;
ಮಿಂಚನೂ್ನ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಬರ ಾಡುವನು;
ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸ ಾಡುವನು.

8 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು.

9 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದನು.

10ಆತನು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

11 ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು;
ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
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12ಆತನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ!
ಯೆಹೋವನೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

14ಯೆಹೋವನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರಿ ಾದರೋ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.

15ಅನ್ಯಜನರ ದೇವರುಗಳುಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೇ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗ ಾಗಿದ್ದವು.

16ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದರೂ ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

17ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಮೂಗುಗಳಿದ್ದರೂಮೂಸಿನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ;

18ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಆಗುವರು!
ಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನೆ್ನೕ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

19ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.
ಆರೋನನಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

20ಲೇವಿಯಮನೆತನದವರೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

21ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೀ ೕನಿನಿಂದಲೂ
ಆತನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾದಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

136
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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2ದೇ ಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

3ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

4ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

5 ಾನದಿಂದ ಆ ಾಶವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

6ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲ ಾಶಿಗಳಮೇಲೆ ಾಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

7ಆತನು ಮ ಾಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

8ಹಗಲನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

9 ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
10 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ

ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

11ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

12ಆತನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ತೋರಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

13ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

14ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
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ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
15 ಆತನು ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಮುಳುಗಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

16ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

17ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

18ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

19 ಆತನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
20ಆತನು ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾದ ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
21ಆತನು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
22ಆತನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
23 ಾವು ಸೋತುಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
24ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
25ಆತನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
26ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
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1 ಾವು ಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಚೀ ೕನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅತೆ್ತವು.
2 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದೆವು.
3ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜನರು

ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀ ೕನಿನ ಕುರಿತು
ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.

4ಆದರೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾವು ಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!

5ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡನು್ನ ಾರಿಸದಂ ಾಗಲಿ.

6ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾನೆಂ ಾದರೂಮರೆಯುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗದಂ ಾಗಲಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ
ಾನು ಅ ಾ್ಯನಂದಪಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ

ಅವರು, “ಅದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಸಹಿತ ಾಳು ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

8 ಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಾಶ ಾಗುವೆ!
ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಧನ್ಯನು.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನೋಯಿಸುವವನು
ಧನ್ಯನು.

9ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ,ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಾಡುಗಳನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡುವೆನು.
2 ಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.

ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿರುವೆ.

3 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ನೀನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆ; ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂ ಾಜರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ .

5ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಕೊಂ ಾಡುವರು;
ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಮಹತ್ವ ಾದದು್ದ.

6ಯೆಹೋವನೇಮಹೋನ್ನತನು.
ಆದರೂ ಆತನು ದೀನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾಯರ್ಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿಯೇ ಇರು ಾ್ತನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಅವರಿಂದ ರ ಸು.

8ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ನೀನೇ. ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
2 ಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಎದೆ್ದೕಳುವುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವೆ.

3 ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಎಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
4ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಾತುಗಳು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ

ದಲೇ
ಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

5ನೀನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ;
ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸಿದೆ,

ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು.
7 ಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾಗಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?
8 ಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.

ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.
9 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ

ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಮದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನಿರುವೆ.

10ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.



ಕೀತರ್ನೆಗಳು 139:11 cclv ಕೀತರ್ನೆಗಳು 139:18

11 ಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಮರೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
“ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಕತ್ತ ಾಯಿತು,
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದು”
ಎಂದೆನ್ನಬಹುದು.

12ಆದರೆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ.
ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯುನಿನಗೆಹಗಲಿನಂತೆಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು.

13ನನ್ನ ಅಂತರೀಂದಿ್ರಯಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನೂ ನೀನೇ.
ಾಯಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

14 ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳು ಅದು್ಭತಕರ ಾಗಿವೆಯೆಂದು ಾನು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

15ನನ್ನ ವಿಷಯವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಾಯಿಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ರೂಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನನ್ನ
ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ.

16 ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಂ ಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು
ಗಮನಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲದ ದಲನೆ ದಿನ ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
17ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ.

ಅವುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.
18 ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವು ಾದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
ಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಮುಂಚಿನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೇ
ಇರುವೆನು.
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19ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಡು.

20ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಅ ೕಗ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

21ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ವಿರೋಧಿಸುವೆನು.

22 ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊ.

24ನನ್ನಲಿ್ಲ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.

140
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
2 ಅವರು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ
ಜಗಳವೆಬಿ್ಬಸು ಾ್ತರೆ.

3ಅವರ ಾಲಿಗೆಗಳು ಸಪರ್ಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

4ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ.

5ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೋನನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
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6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಒಡೆಯನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣವೂ ನೀನೇ.

8ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ದು ಾಶೆಯೂ
ದು ಾಲೋಚನೆಯೂ ನೆರವೇರಲು ಬಿಡಬೇಡ.

9ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಅವುಗಳನು್ನ
ವಿಫಲಗೊಳಿಸು.

10ಅವರ ತಲೆಗಳಮೇಲೆಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಸುರಿದು
ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು;
ಎಂದಿಗೂ ಹತಿ್ತ ಬರ ಾಗದ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಅವರನು್ನ
ಎಸೆದುಬಿಡು.

11ಆ ಸುಳು್ಳ ಾರರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು.

12 ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ದೇವರು ಅಸ ಾಯಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
13ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು;

ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.

141
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು!

2ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಧೂಪದಂತೆಯೂ
ಾಯಂ ಾಲದಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಲಿ.
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3ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ವಿವೇಚಿಸಿ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

4 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ.
ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡು.

ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಾಲು ಾರ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೋ.

5ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

6ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡಲಿ.
ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಆಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಜನರು ಹೊಲವನು್ನ ಉತು್ತ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿ
ಚದರಿಸುವಂತೆಯೇ

ಕೆಟ್ಟವರ ಎಲುಬುಗಳು ಅವರ ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

8 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಬೇಡ.

9 ಕೆಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬೋನುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

10ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
ಆಗ ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
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ಾವೀದನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆ ಾರ:
ಾವೀದ.

1 ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

2ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

3ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡ ಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರು ಾತನು ನೀನೇ.

4 ಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

5ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಬದುಕಿಸಬ ಾ್ಲತನೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ

ರೆಯಿಡುವೆನು.
6ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು.
ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.

ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
7ಈಉರುಲಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ನೀತಿವಂತರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
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ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡು.

2ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3ಆದರೆ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಜಜಿ್ಜ ಾ್ದರೆ.

ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ ಾಧಿಗೆ
ನೂಕುವಂತೆ

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
4ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಧೈಯರ್ವು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ.
5ಆದರೆ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದವುಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನೀನು ಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

6ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಒಣಭೂಮಿಯು ಮಳೆ ಾಗಿ ಾಯುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

7ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡ.
ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಾವಿಗೀಡು

ಾಡಬೇಡ.
8ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
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ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

ಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ!
9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
10 ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಾಡಬೇ ಾದುದನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸಿಕೊಡು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ಸುರ ತ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
11ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡು.

ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು.
12ನಿನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.

144
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಂಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೂ್ಕ

ಕದನಕೂ್ಕ ತರಬೇತು ಾಡುವನು.
2ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನನ್ನ
ಗು ಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

3ಯೆಹೋವನೇ,ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರದವರು?
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ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ನೆನಸಬೇಕು?
ಮನುಷ ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಾಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?
4ಮನುಷ ್ಯರು ಕೇವಲಉಸಿರೇ.

ಅವರ ಜೀವ ಾನವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.
5ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಾ.

ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯು
ಮೇಲೇರುವುದು.

6ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.
ನಿನ್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು.

7ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿಮ ಾ ಜಲ ಾಶಿಯಂತಿರುವ
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊ.
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

8ಅವರ ಾಯಿ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈ ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

9ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ಹತು್ತ ತಂತಿಗಳ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

10 ಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಗೆಲಿ್ಲಸುವವನೂ
ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ರ ಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

11ಈಅನ್ಯಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು.
ಅವರ ಾಯಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳು ೕಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

12ನಮ್ಮಯುವಕರು ಮ ಾವೃಕ್ಷಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
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ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಂಬಗಳಂತಿರುವರು.

13 ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲ ಬಗೆಯ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಾವಿ ಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ
ಈಯುತ್ತವೆ.

14ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ನುಗಿ್ಗಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಾವುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಟವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

15ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.
ಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೋ ಅವರೇ
ಾಗ ್ಯವಂತರು.

145
ರಚನೆ ಾರ: ಾವೀದ.
1ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
2ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.
3ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳುಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿವೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಸು್ತತಿಸುವರು;
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಹೇಳುವರು.

5ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯಕುರಿತು ಜನರು ಹೇಳುವರು.
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ಾನು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
6 ನಿನ್ನ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು

ಕೊಂ ಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

7ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಕುರಿ ಾಗಿ ಜನರು ಾಡುವರು.

8ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯುಳ್ಳವನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ
ದೀಘರ್ ಾಂತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

9ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವನು.

10ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು.

11ಅವರು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.

12ಹೀಗೆ ನಿನ್ನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇತರಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

13ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವೆ.

14ಯೆಹೋವನು ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವವರನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವವನೂ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

15ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆ.

16ನೀನು ಕೈಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಜೀವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ.
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17ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ.
ಆತನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಆತನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ
ತೋರಿಬರುವುದು.

18ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ರ ಸುವನು.

20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ
ಸಂರ ಸುವನು,

ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾಶ ಾಡುವನು.
21 ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!

ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಕೊಂ ಾಡಲಿ!

146
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

ನನ್ನ ಮನವೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
2ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸ ಾರರು.

4ಮನುಷ ್ಯರು ಸತು್ತ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು;
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

5 ಾರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯಕನೋ,
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ಾರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೋ,ಅವರೇ ಾಗ ್ಯವಂತರು.

6ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಂರ ಸುವನು.
7ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ;

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ.
ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

8ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
9 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ

ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನು ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಅ ಾಥರನೂ್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು.

10ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲ ಆಳುವನು!
ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವನು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

147
1ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದುಒಳೆ್ಳಯದೂಸಂತೋಷಕರವೂಆಗಿದೆ.

2ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆತಂದನು.

3ಅವರ ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಸಿ ಾಡುವನು;
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ಅವರ ಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.
4ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವನು.

ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದೆ.
5ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬಹು ದೊಡ್ಡವನೂ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಾನವುಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿದೆ.
6ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ದುಷ್ಟರ ಾ್ನದರೋ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವನು.
7ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
8ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ೕಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು;

ಭೂಮಿ ಾಗಿಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;
ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಾಡುವನು.
9ದೇವರು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ

ಪ ಯಮರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಕೊಡುವನು.
10ಯುದ್ಧದ ಕದುರೆಗ ಾಗಲಿ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಲಿ ಆತನನು್ನ

ಮೆಚಿ್ಚಸ ಾರವು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರಲೆ್ಲೕ

ಸಂತೋಷಪಡುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

12ಜೆರುಸಲೇಮೇ,ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
ಚೀ ೕನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

13 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುವನು;

ನಿನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದನು.
15ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು
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ಅದು ಕೂಡಲೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
16 ನೆಲವು ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬಿಳು ಾಗುವವರೆಗೆ ಆತನು ಮಂಜನು್ನ

ಬೀಳಿಸುವನು;
ಹಿಮವನು್ನ ಾಳಿಯಮೂಲಕ ಧೂಳಿನಂತೆ ಹರಡುವನು.

17ಆತನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳಂತಿರುವಆಲಿಕಲ್ಲನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;
ಾವನೂ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ ಾರನು.

18 ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು; ಆಗ
ಬಿಸಿ ಾಳಿಯುಮತೆ್ತ ಬೀಸುವುದು;

ಮಂಜು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು. ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗುವುದು.
19ಆತನು ಾಕೋಬಿಗೆ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
20ಆತನು ಬೇರೆ ಾವ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

148
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರೇ, ಆ ಾಶಮಂಡಲದಿಂದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಎ ಾ್ಲ ದೂತರುಗಳೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಬೆಳಕುಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
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4ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
ಆ ಾಶದಮೇಲಿರುವ ನೀರುಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

5ಅವುಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟ ಾದವು!

6ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಿದನು.
ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಡಿದನು.

7 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಮ ಾಸಮುದ್ರ ಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
8ಆತನು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮಂಜನೂ್ನ

ಹೊಗೆಯನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿಯನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
9ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ

ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನೂ್ನ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

10 ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

11ಆತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು.

12ಆತನು ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ
ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

13ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

14ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಜನರು ಹೊಗಳುವರು.
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
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ಆತನು ಹೋ ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿ ಾಗಿಯೇ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

149
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ಹೊಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಾಡನು್ನ

ಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

2ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ!
ಚೀ ೕನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.

3ಅವರು ನೃತ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಝಲ್ಲರಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

4ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೀನಜನರಿ ಾಗಿ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು!

5ಆತನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಿರಿ!
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿರು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ.

6ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಭಯಿ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

7ಅವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ;
ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.

8ದೇವಜನರು ಆ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬಂಧಿಸುವರು.

9 ಆತನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸುವರು.

ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

150
1ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಮಹತ್ವಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನಊದು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

4ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯು ಾ್ತ ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

5 ಾಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಝಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

6ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
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